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 عًرٌهًا

 و"إنٍاٌ" أنكس" قاٌا" و  إثري" ٌاًَ " قرة عًٍُ إنىإنى زوجً و

إخىتً و أخىاتً األعساء وأخص بانركر أختً سايٍت انتً طانًا  إنى

  .ساعدتًُ

 وإنى كم يٍ ساعدًَ يٍ قرٌب أو يٍ بعٍد
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 مقدمــــة

 

 

حجر التي تشكؿ  ىذه األخيرة،(1)ممكية الصناعيةاألساسية لم عناصرال بر العبلمة أحدتتع
إلى جانب اإلشارات ف .نظرا لصمتيا الوثيقة بالنشاط التجاري الزاوية في التطور االقتصادي

 ات المميزة لممنتجات والخدماتالمميزة لممحبلت أو المشروعات االقتصادية،نجد اإلشار 
 في السوؽ.عف مثيبلتيا  الخدماتالمنتجات و فعالة لتمييز ىذه  وسيمة العبلمة تعدو 
باعتبارىا تشكؿ حقوؽ الممكية الصناعية بيف  مميزةما أف العبلمة تحتؿ مكانة ىامة و ك

العمبلء  نظرا ألىميتيا في جمب،قيمة المحؿ التجاريتضاؼ إلى  قيمة مادية كبيرة
 واتصاليا بالتجارة الدوليو  الداخمي عمى المستوييف ياستخداما انتشارو  وتسويؽ المنتجات 

 .(2)أكثر مف باقي حقوؽ الممكية الصناعية األخرى
تمييز المنتجات فقط بغرض  الوسيمة التي تستخدـ تمؾ يضاؼ إلى ذلؾ أف العبلمة لـ تعد

 تشكؿ اليـو إذ أضحتالمنافسة ليا في السوؽ ،بؿ أكثر مف ذلؾ  الخدمات عف غيرىاو 
تممكو مف عناصر فبعدما كانت قيمة ىذه األخيرة تقاس بما  أعمى ذمة مالية لممؤسسة،

اتضح أف القيمة الفعمية لممؤسسة تكمف خارج ىذه األخيرة نفسيا. إذ أف العبلمة مادية 
تمنح ليا إمكانية في اتخاذ مكانة و  ىي التي تقـو بتسيير صورة المؤسسة تجاه عمبلئيا ،

فعف طريؽ العبلمة  المؤسسات، فيي تعتبر المحرؾ لتنافسية فسييا،في السوؽ إزاء منا
 عف غيرىا، المتميزة خدماتيا ة منتجاتيا أونوعيـ المؤسسة بالتعريؼ بجودة و تقو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ىذه  وتنقسـ ،ف نتاج الذىفوىي حقوؽ منبثقة م ،الممكية الفكريةحقوؽ الممكية الصناعية جزء مف حقوؽ (: تعتبر 1)

الذي  "المؤلؼ بحقوؽ"يطمؽ عمييا   كما  الفنية أوالممكية األدبية و  قسـ يشمؿ حقوؽ :كبيريف إلى قسميفاألخيرة 
تضمف الممكية الصناعية ، وقسـ آخر يؽ عمى إنتاجو الفكري في اآلداب والعمـو والفنوفيتضمف كؿ ما لممؤلؼ مف حقو 

مات التجارية كالعبل النماذج الصناعية أو عمى إشارات مميزةالرسـو و كاالختراعات و إما عمى ابتكارات جديدة ىي ترد و 
المدخؿ  ،إدريس:د/ فاضمي أىميتيافكرية و ف التفاصيؿ في الممكية الأنظر لمزيد ماألسماء التجارية وتسميات المنشأ.و 

، 40 ص  ،ص2004ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر ، الفنية والصناعية "الممكية األدبية و كية الفكرية "المم إلى
حقوؽ الممكية الفكرية وأثرىا االقتصادي، دار الفكر  ا د/ عبد الرحيـ عنتر عبد الرحيـ،وراجع أيض .41

 .10، 09صص  ،2009مصر،الجامعي،
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كسب ثقتيـ الشيء الذي زاد مف انتشار استعماليا في عدة بجذب العمبلء و تسمح ليا كما 
أنيا  باعتبار امة مف وسائؿ المنافسة المشروعة،وسيمة ى العبلمة تعتبركما .(1)قطاعات

بمنتجاتيـ أو خدماتيـ في إطار المنافسة لمتعريؼ  وسيمة الصانع والتاجر ومقدـ الخدمة
فيي تمعب دورا كبيرا في تحقيؽ العدالة بيف المتعامميف االقتصادييف ،ييزىا عف غيرىاتمو 
خدماتيـ التي ترمز منتجاتيـ و  حرصو عمى تحسيفيناؿ كؿ منيـ ثقة المستيمكيف وذلؾ بل

فطف التجار إلى أىمية العبلمة في ت إذكسب الشيرة.و  تحقيؽ الربح إلييا العبلمة مف أجؿ
نجاح المشروع األساس ل وأنيا المنتجات وتحقيؽ األرباح، جمب العمبلء وتسويؽ

ب أصحاتعتبر مف أىـ الموضوعات التي تحضى بدراسة لذلؾ فيي  .االقتصادي
  .قبؿ الخوض في أي استثمار المشروعات االقتصادية

 وظيفة التمييز،باعتبارىا اليـو أصبحت ف وظيفة العبلمة لـ تعد تقتصر عمىإف عميوو 
يمة ضماف جودة ىذه وسبمصدر المنتجات أو الخدمات واإلعبلف عنيا و  ريؼوسيمة لمتع
 قيمة إضافية تضاؼ لممشروع نفسوعبلمة التجارية أف لم . كما(2)جذب العمبلءاألخيرة و 

ىذه القيمة المادية التي  مستقمة عف المنتوج أو الخدمة، النظر لما تشكمو مف قيمةذلؾ بو 
 2009لسنة  Interbrand(3) ؿ حسب الدراسة السنويةإذ أنو  تقدر بمميارات الدوالرات،

  « CocaCola »ة عبلم نجد  األكثر نجاحا ،  الثبلثة  العالمية  العبلمات  بشأف

   « IBM »ثـ تمييا عبلمة  مميار دوالر أمريكي734469وصمت قيمتيا إلى  التي
  مميار دوالر 647.56ب  «  Microsoft »عبلمة  ثـ دوالر مميار 211.60ب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(:1) KAPFERER jean noël ,Les marques capital de l’entreprise,3eme éd,Editions            

d’organisation, Paris 2003,p,12.                                                                                                               
 (2): BERTRAND  André.R  remarque à ce propos que la marque à même évolué vers une 

« Quadruple fonction à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou des services,celle 

de garantir la qualité des produits ou des services,de permettre la publicité des produits ou 

des services,  et enfin celle de formaliser « le pouvoir de ralliement des clients à un 

produit,un service ou à une entreprise ». Vr : BERTRAND André. R, Le  droit des 

marques,des signes distinctifs et des noms de domaines, Cedat, Paris,2002,p37.  

(3): « INTERBRAND »  est une filiale du groupe Américain de communication OMNI 

COM est le    leader mondial en gestion de marques elle apporte son expertise sur  

l’ensemble  des aspects des marques et de l’identité des sociétés ainsi que de leurs 

produits . 

Vr Site internet :Fr .mi.wikipedia.org /wiki/Interbrand                                                                                                                                    
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  %15ارتفاعا قدره  2000.كما أف التسجيبلت الدولية لمعبلمات عرفت في عاـ (1)أمريكي
كذلؾ بالنسبة لمتجديدات و عبلمة، 23000وصمت إلى حوالي ث حي 1999بالمقارنة بسنة 

 .(2)تجديد 6900أي حوالي %  20 فقد عرفت ارتفاعا قدر ب

لجزائر وصؿ عدد العبلمات الوطنية المودعة لدى المعيد الوطني الجزائري لمممكية في او 
لـ   2000قبؿ سنة  بعدما كاف  2006ديسمبر 31في   إيداع 2477إلى  الصناعية

ة ضرور يف االقتصادييف ألىمية العبلمة و وىذا دليؿ عمى  إدراؾ المتعامم، يصؿ إلى األلؼ
السعي لكسب أكبر ـ في إطار المنافسة االقتصادية و يخدماتلتمييز منتجاتيـ و  ىااتخاذ

اكتساب و  حصة ممكنة في السوؽ  داخؿ الببلد أو خارجيا  لنجاح المشروع االقتصادي
 . الشيرة

 ،2006في نياية  1693نبية المودعة في الجزائر فتقدر بأما بالنسبة لمعبلمات األج
في حيف أنو ال يوجد أي إيداع  أجنبي إيداع 15215تـ إحصاء  1966نو في المبلحظ أو 

إلى  لعبلمة وطنية في نفس التاريخ.أما بالنسبة لمعبلمات المودعة دوليا مع اتساعيا
 .(3)س التاريخ السالؼ الذكرفي نف 3665الجزائر فقد وصمت 

جعؿ مف العبلمة  وزيادة حجـ التبادالت التجارية  ف تطور األسواؽ الدوليةإعميو فو 
ي تمثؿ رأسماؿ ىاـ في ذمة لسياسة التجارية لممؤسسة فيالعنصر األساسي في ا

نظرا لمشيرة الكبيرة والسمعة " تكمف أساسا في قيمة عبلمتيا،فقيمة "كوكاكوال، ةالمؤسس
بشأف   REBOULحد قوؿ األستاذ   عمىو  ،العالية التي اكتسبتيا عمى المستوى العالمي

 العبلمات أنيا:

« Char d’assaut des groupes multinationales pour la conquête de 

nouveaux territoires :les marchés mondiaux de la 

consommation ».(4).                             
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  (1) : www .paperblog.fr /1125233/classement-2008-des-plus-grandes-marques-du-monde/        

 .2009لسنة (الذي يتضمف تصنيؼ العبلمات العشر األولى 1أنظر كذلؾ الممحؽ رقـ )و 
 (2)  DREYFUS Nathalie et THOMAS Béatrice, Marques, dessins et modèles, 1ere éd,   
Delmas, Paris,2002,p11.                                                                                                               

 .31/12/2006( حوؿ اإلحصائيات المتعمقة بالعبلمات إلى غاية 2(: أنظر ممحؽ رقـ )3)

(4): REBOUL Yves, Le droit de marque à l’aube du 3eme millénaire, la semaine juridique, 

Edition Générale, N°1-2, jurisclasseur , Paris,2000,p23.   
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مصالح كؿ مف ما تحققو مف لمعبلمات في الحياة االقتصادية و أماـ ىذه األىمية البالغة و 
أف العبلمة  بارواالقتصاد الوطني باعتالتجار،باإلضافة إلى مصالح المستيمكيف و  المنتجيف

تزيد مف قدرة المشروعات عمى المنافسة والذي يؤدي إلى زيادة اإلنتاج والعمالة وزيادة 
الدوؿ بتنظيميا القانوني لمنحيا الحماية الكافية ضد أي  فقد اىتمت اإليرادات الضريبية،

 مف شأنيا التيو  خاصة مع تفشي ظاىرة التقميد التي أصبحت تجارة مربحة اعتداء عمييا
ف اضملمصالح. فتوفير الحماية الفعالة لمعبلمات مف شأنو ليس فقط اإلضرار بكؿ ىذه ا

نما أيضا و  مصمحة مالكيا أو مستغميا كذا ة المستيمؾ والدولة عمى حد سواء، و مصمحا 
 خاصة األجنبية منيا. في الدولة فرص االستثمارتشجيع و زيادة 

اعية عمى المستوى الداخمي مكية الصنلـ يقتصر أمر تنظيـ العبلمات وباقي حقوؽ المو 
نما امتد ذلؾ إلى المستوى الدولي بازديافحسب، و  ترجـ ذلؾ و  د المبادالت التجارية الدوليةا 

باقي جؿ ضماف حماية فعالة لمعبلمات و أعبر مختمؼ االتفاقيات الدولية المبرمة مف 
 عناصر الممكية الصناعية .

 ازداد بحقوؽ الممكية الفكرية بصفة عامةخاصة و  اىتماـ الدوؿ بحقوؽ الممكية الصناعيةو 
 تيتـ ووجود اتفاقية دولية 1994-04-15بعد إنشاء المنظمة العالمية لمتجارة في 

اتفاقية الجوانب المتصمة  المتمثمة فيو  جارية مف حقوؽ الممكية الفكرية،بالمسائؿ الت
 .(1)( TRIPS) "سالمعروفة باتفاقية "ترب   بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية

عمى تنظيميا قانونيا منذ  الجزائري حرص المشرع فإنظرا ألىمية العبلمات فو 
تعمؽ بعبلمة يالذي  1966-03-19المؤرخ في 57-66صدر أمر رقـ   حيث،1966

 .(2)عبلمة الخدمةالمصنع والعبلمة التجارية و 
في  الصادر  القانوف   ىونوف  الفرنسي ىو  الساري  المفعوؿ  و فقد كاف القا  ذلؾ  قبؿو 

  الذي استوحىالسالؼ الذكر  57-66ية صدور أمر إلى غا (3)23-06-1857

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ( ىي كممة مختصرة ؿ:Trips)  تربس  (:1)
Agreement on trade related aspects of intellectual property rights.                                             

 .1966مارس 22في  الصادر 23 العدد(: الجريدة الرسمية 2)

(3): HAROUN Ali, La protection de la marque  au Maghreb, O.P.U, Alger,1979,pp16.17.                                                                         
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الممكية النصوص الدولية عمى رأسيا اتفاقية باريس لحماية و  مف القانوف الفرنسي أحكامو
رياف قانوف قد استمر سو .(1)1966التي انضمت إلييا الجزائر في و  1889الصناعية لسنة 
رى في ظؿ نظاـ االقتصاد ية األخباقي عناصر الممكية الصناعو  1966العبلمات لسنة 

حيث أنو  بقي ساري المفعوؿ إلى  ،تياج الجزائر لنظاـ اقتصاد السوؽحتى بعد انالموجو و 
كذا القانوف الخاص لغاء القانوف الخاص بالعبلمات و ،حيث تـ إ2003غاية سنة 

 .(2)اتختراعباال
نفتاح االقتصادي وتحرير االحيث أنو بانتياج الجزائر لسياسة اقتصاد السوؽ الذي يتميز ب

شمؿ جانب حقوؽ ف اإلصبلحات القانونية التي تمت تماشيا مع ذلؾ لـ تفإ ،السوؽ
خاصة التشريع الخاص بالعبلمات ،األمر الذي أدى إلى كثرة الممكية الصناعية 

تفاقمت استغبلليا بصورة غير مشروعة،و و  االعتداءات عمى العبلمة خاصة المشيورة منيا
مست مختمؼ القطاعات جات المقمدة األسواؽ الجزائرية و د حيث غزت المنتظاىرة التقمي
 .الدولة عمى حد سواءالمستيمؾ و و  اإلضرار بمصالح صاحب العبلمة، إلىىذا ما أدى 

اب نصوص غيو  ات في التشريع الخاص بالعبلمات،يعود السبب في ذلؾ إلى وجود ثغر و  
كؿ يضاؼ إلى و  ،المنتيجة سياسة الجديدةلعدـ تماشييا مع او   رادعة لكؿ أشكاؿ التعدي

عمى وجو  الفيـ  لحقوؽ الممكية الصناعية  ولظاىرة التقميدو  المستيمؾ وعيذلؾ  قمة 
 لمعبلمات حكاـ القانونية المنظمةىكذا تـ إعادة النظر في األو  .الخصوص

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
اتفاقية باريس لحماية الممكية ،يتضمف انضماـ الجزائر إلى  1966فيفري  25المؤرخ في  48-66ر رقـ أم (:1)

صادقت عمييا و  .1966فيفري  25،الصادر في16المعدلة ،ج ر عدد و  1883مارس  20المؤرخة في  الصناعية
،يتضمف المصادقة عمى اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية 1975-01-09المؤرخ في  02-75مر رقـ أبموجب 

 .1975-02-04في الصادر 10العدد  المعدلة،ج,ر 1883مارس20المبرمة في 
بعد انتياج الجزائر لسياسة اقتصاد السوؽ األمر الذي  مجاؿ االختراعات أف المشرع تدخؿ فيعمى  اإلشارة(: مع 2)

المؤرخ في  17-93جديدة تتماشى مع السياسة الجديدة، وصدر المرسـو التشريعي رقـ استوجب إصدار تشريعات 
ألغى  . ولقد )ممغى( 1993ديسمبر  08الصادر في  81المتعمؽ بحماية االختراعات، ج ر العدد  1993ديسمبر 09

جازات اال،يتعمؽ بشيا1966مارس 03،المؤرخ في 54-66ىذا المرسـو األمر رقـ   ختراع،دة المخترعيف وا 

     .1966مارس08الصادر في  19ر العدد  ج
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براءة  كما صدر قانوف جديد ينظـ . (1)المتعمؽ بالعبلمات 06-03بموجب أمر رقـ
التصاميـ الشكمية لمدوائر  ألوؿ مرة  الجزائريالمشرع  لى جانب ذلؾ نظـوا   .(2)االختراع
    .(3)،حيث تـ إصدار قانوف خاص يتضمف حمايتياالمتكاممة

إلى المنظمة  مع اإلشارة أف ما يبرر صدور ىذه القوانيف ىو استعداد انضماـ الجزائر 
بشروطيا، األمر الذي فرض عمييا إصدار قوانيف تضمف  ـضرورة االلتزاالعالمية لمتجارة و 

حماية كافية لحقوؽ الممكية الفكرية،نصوص تتماشى مع أحكاـ اتفاقية الجوانب المتصمة 
ما تؤدي إلى ضماف المنافسة الحرة و  لممكية الفكرية ىذه الحماية التيبالتجارة مف حقوؽ ا

إليو الببلد لدفع  تشجيع االستثمار الذي تحتاجب عمى ذلؾ مف جمب رؤوس األمواؿ و يترت
 االزدىار. عجمة التقدـ و 

نظاـ القانوني الجديد لمعبلمات ونيدؼ مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى ال
مة،خاصة مع تفشي ظاىرة ى فعالية الحماية القانونية التي كفميا المشرع لمعبللمعرفة مدو 

ضعاؼ مف فرص ثار سمبية عمى االقتصاد الوطني و ما يترتب عمى ذلؾ مف أالتقميد و  ا 
 مف العوامؿ الميمة الستمرار يعتبر إذ مما الشؾ فيو أف التنظيـ القانوني السميـاالستثمار.

لو تييئة الظروؼ المبلئمة و  األجنبيالوطني و  يع االستثمارتشجو  المؤسسات االقتصادية
 .ألجؿ ضماف منافسة تجارية نزيية

 ىي: المطروحة في إطار ىذه الدراسة اإلشكاليةو 

 
 . يذه األخيرة؟ضماف حماية كافية ل ما مدى فعالية أحكاـ قانوف العبلمات الجديد في 

 

  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ي ػالصادر ف 44،ج ر. العدد تعمؽ بالعبلماتي  2003يوليو سنة  19المؤرخ في  06-03مر رقـ أأنظر  (:1)

 ـػوالمتضمف الموافقة عمى األمر رق 2003نوفمبر  4المؤرخ في  18-03. وكذا القانوف رقـ 23-07-2003
 .2003نوفمبر  05الصادر في  67عدد والمتعمؽ بالعبلمات، ج ر ال 2003يو يول 19المؤرخ في  03-06 

الصادر في 44يتعمؽ ببراءات االختراع،ج ر ،العدد  2003سنة يوليو  19المؤرخ في  07-03أنظر األمر رقـ  (:2)
23-07-2003 . 

 ية لمدوائر المتكاممة،صاميـ الشكميتعمؽ بحماية الت  2003يوليو سنة  19المؤرخ في  08-03رقـ  أنظر أمر (:3)
 .2003-07-23الصادر في 44العدد  رج 
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 بتقسيـ البحث الى ثبلثة أبواب وفؽ مايمي: و لئلجابة عمى ذلؾ  قمنا
يستوجب أوال التطرؽ الى فدراسة أحكاـ قانوف العبلمة  العبلمة ختيارالباب األوؿ: ا -

نيفاتيا حتى حد ذاتيا مف حيث التعريؼ بيا ومف حيث تصالعبلمة كعنصر قائـ ب
 يتحدد خيار الصانع أو التاجر أو مقدـ الخدمة لبلشارة التي يتخذىا كعبلمة. 

 

أو واستغبللو: فبعد أف يتحدد خيار الصانع  الحؽ في العبلمةاكتساب  الباب الثاني: -
وجب البحث عف مدى استيفائيا  ،التاجر أو مقدـ الخدمة لبلشارة التي يتخذىا كعبلمة

يا القانوف لصحتيا وعف كيفية نشوء الحؽ فييا، والبحث أيضا عف لمشروط التي يتطمب
 كيفية استغبلليا .

 
والذي يكتسي أىمية كبيرة في ىذه الدراسة،  ،حماية الحؽ في العبلمة: الباب الثالث -

فبعد اكتساب الحؽ في العبلمة وجب البحث عف الوسائؿ التي يوفرىا القانوف لحماية 
 . ى المستوييف الداخمي والدوليعم ىذا الحؽ ومدى فعاليتيا
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 البـــاب األول
 
 المــــــةـاختـيـار الع
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التي تعتبر عنصر مف مف اإلشارات المميزة لمسمع والخدمات و شارة ىي  ف العبلمةإ
نو مف مصمحة الصانع فإ ،أي إشارة مميزة كذلؾ رىاباعتباو  عناصر الممكية الصناعية،

مف خدماتيـ عف غيرىا ذلؾ لتمييز منتجاتيـ و ذ عبلمة و دمي الخدمات اتخاالتاجر ومقو 
معة تكويف سجميور المستيمكيف و اثمة أو المشابية لجذب العمبلء و الخدمات الممالسمع و 

 .خاصة مع ازدياد شدة المنافسة الخدمات المعنية بياخاصة بيا مرتبطة بالمنتجات و 
ازدياد وظائفيا،حيث مع  نظرا لتعددية كبيرة العبلمة أضحت اآلف تتمتع بأىم أف كما

أدى األمر إلى التكنولوجي جة التطور الصناعي و المبادالت التجارية بازدياد اإلنتاج نتي
حقيؽ أكبر قدر ممكف تف كسب ثقة الزبائف و حدة المنافسة بيف المتعامميف محاولي زيادة 

. الخدماتلمتعريؼ بالمنتجات و مة باتخاذ عبل إالال يكوف ذلؾ و  تحقيؽ الشيرةمف األرباح و 
 التي مف شأنيا أف تعود بالنفع لكؿ أطراؼ العبلقة االقتصاديةو ليذه األىمية نظرا و 

      .تنظيميا قانونيا لضماف حماية مصالح ىؤالءل ظيرت الضرورة 
،ثـ )الفصؿ األوؿ(لماىية العبلمة  أوال والتطرؽ إلى التنظيـ القانوني يستوجب منا التعرض

 )الفصؿ الثاني(. ياوأنواع العبلمات شكاؿناوؿ ثانيا أنت
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 الفصل األول
 مــاىية العـــالمة

عمقة بالعبلمة بكؿ المفاىيـ المت اإللماـوف العبلمات يستوجب أوال إف دراسة أحكاـ قان
استعماؿ ف ظيور و أ رباعتباثـ نبحث عف نشأتيا  )المبحث األوؿ(،لتوضيحيا أكثر
كما  غير ذلؾ،كاف أف تنظيميا القانوني سواء محميا أو دوليا  ف حديثا غيرالعبلمة لـ يك

نما تطورت ىي األخرى لـ يقؼ عند وظيفتيا التقميدية و  كذلؾ أف دورىا  يستدعي ما ىذاو  ا 
 دورىا)المبحث الثاني(.التطرؽ إلى تطور العبلمة و 

 
 المبحث األول

 المةــــوم العـيـمف
 سوؼ نتطرؽ إلى عبلمة التجارية كما يطمؽ عمييا البعض،أو ال لتوضيح فكرة العبلمة

. )المطمب األوؿ( خصائصيا مختمؼ ثـ نتعرض إلى بياف تشريعيا تعريفيا  فقييا و 
عنصر مف عناصر الخدمات فيي بذلؾ تعتبر تجات و إشارة مميزة لممن  باعتبار العبلمة و 

نقصد بذلؾ عناصر األخرى و  تمييزىا عف المفاىيـاألمر الذي يستدعي الممكية الصناعية 
اسـ الدوميف لكونو  تمييزىا عف مف جية أخرىو  ،ية الصناعية األخرى ىذا مف جيةالممك

 . )المطمب الثاني( عبلمةقد يختمط مع الو  كذلؾ إشارة مميزة
 المطمب األول

 خصائصياالعالمة و  تعريف
ات األمر الذي يميزىا عف والخدمتعتبر العبلمة كما اشرنا آنفا أنيا إشارة مميزة لممنتجات 

كما ، غير أنو تعددت التعاريؼ بشأنيا) الفرع األوؿ(، لممنشآت التجاريةالمميزة  اإلشارات
األمر الذي يستوجب التطرؽ إلييا)الفرع يميزىا عف غيرىا أف لمعبلمات خصائص معينة 

   الثاني(.
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 الفــــرع األول
 تعــــريف العــــالمة

عبلمة يستوجب منا التوقؼ عند مختمؼ التعاريؼ الفقيية إف التطرؽ لتعريؼ ال
و نبيف موقؼ المشرع الجزائري أي بشأنيا)أوال(،ثـ نتعرض إلى التعريؼ التشريعي وفي

 )ثانيا(.تعريفو لمعبلمة

 .التعريف الفقيي لمعالمة: أوال
 العبلمة بأنيا: د/ سميحة القميوبي عرؼت  
بيعيا أو بالصانع عمى المنتجات التي يقـو  وأؿ إشارة أو داللة يضعيا التاجر "ك  

 .(1)"يز ىذه المنتجات عف غيرىا مف السمع المماثمةيصنعيا لتم
ت  لكوف أف يعترؼ فقط بعبلمات السمع دوف الخدما يتضح مف خبلؿ ىذا التعريؼ أنوو 

 دوف أف تشمؿ الخدمات،أي  بعض التشريعات كانت تعترؼ فقط بعبلمات المنتجات 
، مثؿ التشريع المصري القديـ،غير أنو بعد ة اتخاذ عبلمة لتمييز الخدماتانيعدـ إمك

وكاف ذلؾ استجابة  بعبلمة الخدمة، اعترؼ 2002الممكية الفكرية لسنة صدور قانوف
لىالمنظمة العالمية لمتجارة  لمتطمبات االنضماـ إلى االتفاقية المنبثقة عف ىذه األخيرة  وا 

 .المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية اتفاقية الجوانبالمتمثمة في و 
تبار المنتجات والخدمات،ومف عرؼ العبلمة مع األخذ بعيف االعالبعض األخر ي نجد بينما

 " الذي يعرفيا عمى أنيا: SAINT GAL yves بينيـ الفقيو "
أشياء   ،التي تسمح لشخص طبيعي أو معنوي مف تمييز منتجاتو (أو الوسيمة)اإلشارة " 
 .(2)خدماتو عف منتجات أو خدمات غيره"جارتو أو ت

 :عمى أنياكما عرفيا مع األخذ بالطابع االقتصادي لمعبلمة 

 . (3)"اإلشبرة انًٕضٕعت عهٗ انًُتٕج ٔانتٙ تضًٍ يظذر ٔجٕدة ْذا األخٛز"
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .422ص ،2003دار النيضة العربية، القاىرة،  4الطبعة ،ميوبي، الممكية الصناعيةد/ سميحة الق (:1)

 (2) : « La marque est un signe(ou un moyen) qui permet à une personne physique ou 

morale de distinguer ses produits, les objets de son commerce ou ses services, de ceux des 

tiers ».Vr SAINT GAL  yves , Protection et valorisation des marques,de commerce ou de 

service,4eme éd, Delmas, Paris,1972. pC2 .                                                                 
  (3) : Ibid.  
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 عمى أنيا: العبلمة د عرؼأما د/ محمد حسني عباس فمق
"رمز يوضع عمى المنتجات أو يتخذ شعارا لمخدمات و ييدؼ إلى تيسير التعرؼ عمى 

أو مصدر الخدمات مما يساعد عمى اجتذاب  مصدر صناعة المنتجات أو مصدر بيعيا
  .(1)العمبلء"

ز تمييتسمح ب مميزة إشارةقبؿ كؿ شيء  العبلمة ىي انطبلقا مف كؿ ما سبؽ يتضح أفو 
 تعتبر العبلمة بذلؾو  ،في السوؽ المشابية ليا وعف غيرىا المماثمة أ الخدماتالسمع و 

كما أنيا وسيمة تسمح بجذب وكسب العمبلء نظرا لخصوصية  ضماف لبياف مصدرىا
 .المنتجات والخدمات التي تميزىا

 .التعريف التشريعي لمعالمة :ثانيا
  :بأنيا العبلمةعرؼ مشرع الجزائري البالرجوع إلى التشريع الخاص بالعبلمات فإف 

األحرف اء األشخاص و الكممات بما فييا أسم ،"كل الرموز القابمة لمتمثيل الخطي السيما
األلوان بمفردىما شكال المميزة لمسمع أو توضيبيا و ر واألالرسومات أو الصو  واألرقام و 

نوي عمى سمع أو معأو مركبة التي تستعمل كميا لتمييز سمع أو خدمات شخص طبيعي 
 . (2)"خدمات غيرهو 
التي الرموز القابمة لمتمثيؿ الخطي و  ىكذا يبلحظ أف المشرع قد عرؼ العبلمة بأنيا كؿو 

مات التابعة لشخص طبيعي أو معنوي.وعميو فالعبلمة التي تمييز السمع أو الخدتستخدـ ل
سمؾ مسمؾ ىو بذلؾ و تحضى بالحماية ىي العبلمة المميزة التي يمكف تمثيميا خطيا، 

مف القانوف الفرنسي لمممكية  711ذلؾ في المادة في تعريفو لمعبلمة و رع الفرنسي المش
 وذلؾ كاآلتي: الفكرية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
   .195،ص1967دار النيضة العربية،القاىرة، التشريع الصناعي،محمد حسني عباس،  (:1)
 ولقد عرفيا المشرع في التشريع السابؽ بأنيا :.المتعمؽ بالعبلمات 06-03رقـ مف أمر  2مف المادة  1الفقرة  (:2)
تعتبر عبلمات مصنع أو عبلمات تجارية أو عبلمات خدمة: السماء العائمية أو األسماء المستعارة أو التسميات  " 

أو االختيارية أو المبتكرة والشكؿ المميز لممنتجات أو شكميا الظاىر والبطاقات واألغشية والرموز والبصمات الخاصة 
والطوابع واألختاـ وطوابع الرسـو المميزة واألشرطة والحواشي وتركيبات األلواف والرسـو والصّور أو النقوش الناتئة 

مات المادية التي تصمح لتمييز المنتجات أو األشياء أو الخدمات والحروؼ واألرقاـ والشعارات وبصفة عامة جميع الس
   .المصنع والعبلمات التجارية، المرجع السابؽ المتعمؽ بعبلمات ،57-66مف األمر رقـ  2لكؿ مؤسسة".المادة 
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"عبلمة المصنع، والتجارة أو الخدمات ىي إشارة قابمة لمتمثيؿ الخطي تستخدـ لتمييز 
 ص طبيعي أو معنوي".منتجات أو خدمات شخ

« La marque de fabrique,de commerce ou de service est un signe 

 susceptible de représentation graphique servant à distinguer les 

produits ou services d’une personne physique ou morale » .                                                                                                              
 

تمييز المنتجات والخدمات عف غيرىا مف  ف الوظيفة األساسية لمعبلمة تكمف فيعميو فإو 
كما يبلحظ .يؿ الخطيأف تكوف قابمة لمتمث والخدمات المنافسة ليا،و يشترط فييا المنتجات

شكاؿ التي يمكف أف قاـ بسرد بعض األ أنو ماتالجزائري لمعبل المشرع مف خبلؿ تعريؼ
ف استعماؿ عبارة يظير ذلؾ مجاءت عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر و التي تشكؿ عبلمة و 

بعد أف أسيب بتعدادىا في التشريع السابؽ المتعمؽ  في فحوى النص القانوني "السيما"
 .(1)بالعبلمات
رة سواء كانت كممة أو اسـ أو رسـ التشريع الجزائري ىي كؿ إشا في ف العبلمةوىكذا فإ

تخاذىا كعبلمة شرط أف تكوف مميزة أو صورة إلى غير ذلؾ مف األشكاؿ التي يمكف ا
ىذا مف المشابية حتى تؤدي وظيفتيا في تمييز المنتجات والخدمات عف غيرىا المماثمة و 

ف أقابمة لمتمثيؿ الخطي،إذ  العبلمة أف تكوف يشترط المشرع ومف جية أخرى ،جية
 تحضى بحماية القانوفيمكف تسجيميا.بالتالي ال  يمكف تمثيميا خطيا الال اإلشارات التي 

 .العبلمات الخاصة بحاسة الشـ
كعبلمة  وتسجيميا ال يمكف اتخاذىا ويترتب عمى ذلؾ أف العبلمات الخاصة بحاسة الشـ

حصرىا عدـ و  معبلمةكاف عمى المشرع إعطاء تعريؼ واسع لو لعدـ إمكانية تمثيميا خطيا.
الرموز عبلمة صحيحة   و يمكف أف تشكؿالرموز القابمة لمتمثيؿ الخطي باعتبار أن في

عميو يمكف و يمكف تسجيميا كما فعمت بعض التشريعات األجنبية.الخاصة بحاسة الشـ ،إذ 
تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي مف شأنيا إشارة  اعتبار عبلمة كؿ 

 .ت غيرهعف منتجات أو خدما
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .المصنع والعبلمات التجارية،المرجع السابؽ المتعمؽ بعبلمات 57-66(: أنظر المادة الثانية مف األمر رقـ 1) 
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 رع الثانيالفـ
 ــــالمةائص العـخص

 
الخدمات وتعتبر  مف العناصر مميزة لممنتجات و  إشارة ىي يف مما سبؽ أف العبلمةتب

 ففيما تكمف طبيعتيا المعنوية لممتجر شأنيا شأف سائر حقوؽ الممكية الصناعية
القانونية)أوال(،وباعتبار العبلمة تستخدـ لتمييز المنتجات والخدمات فيؿ الصانع أو 

ىؿ أف مجاؿ استخداـ العبلمة و  ؟)ثانيا(،الىا أـ ومقدـ الخدمة ممـز باتخاذ التاجر
 ارتباط العبلمة   نتساءؿ عف مدى وأخيرا الخدمات)ثالثا(،السمع و  محصور فقط عمى

 (.الخدمات التي تعرفيا)رابعابالمنتجات و 
 .الحق في العالمة ىو حق معنوي :أوال

التي تعتبر اعية عنصر مف عناصر الممكية الصن تعد نا أف العبلمةكما سبؽ و أف أشار 
إلى جانب  ، إذ أنووىي ترد عمى حقوؽ ذىنيةالممكية الفكرية  ىي األخرى أحد أقساـ

أو المعنوية وىي تعد  نجد الحقوؽ الفكرية أو الذىنية الحقوؽ الشخصيةالحقوؽ العينية و 
ف ليا رغـ اعتبارىا كذلؾ فإغير أف العبلمة . نوعا ثالثا يضاؼ إلى الحقوؽ المالية

ف جديدة و خاصة االبتكارات الف باقي عناصر الممكية الصناعية  و تختمؼ عخاصية  ا 
 .(1)يتمتعوف بحؽ استغبللياألصحابيا و  كانت ترتب حقوقا استئثارية

بيف العبلمة وباقي عناصر الممكية  أساسية فروؽ مف يرى أف ىناؾ أف ىناؾ إذ 
راع أو رسـ أو نموذج اخت أو بمصنؼ ،فاإلبداع الفكري الجديد سواء تعمؽ األمرالصناعية
بعد  كما لو منع الغير مف استغبللو إال يمنح صاحبو حقا مانعا باستغبلؿ اإلبداع صناعي

سمطة  لصاحبيا أف الحؽ في العبلمة يمنح في حيف،ترخيص بذلؾالحصوؿ عمى 
 سواءا تعمؽ األمر بالعبلمة أو بموضوعيا،أي المنتوج أو الخدمة التي  استغبلؿ نسبي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(:وفي ىذا الصدد يرى عمي نجيـ الحمصي أف: " حقوؽ الممكية الصناعية تخوؿ صاحبيا حؽ االستئثار باستغبلؿ 1)

ة الصناعية ىي حقوؽ استثمار صناعي وتجاري".أنظر عمي ابتكار جديد أو استغبلؿ عبلمة، وبالتالي فحقوؽ الممكي
 .209،ص2010نجيـ الحمصي ،الممكية الصناعية،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع،لبناف،
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فممغير أف يستعمؿ ذات العبلمة  أو عبلمة مشابية لتمييز منتجات مختمفة ما .تميزىا
أف الحؽ في العبلمة ال يمنح حؽ  ،كمادامت أنيا ال تثير الخمط في ذىف المستيمؾ

فالمنافس يستطيع أف استغبلؿ السمعة بؿ يتعمؽ بتقديـ السمعة أو الخدمة إلى الجميور،  
بلمة مختمفة أو حتى بدوف عبلمة. لكف بعمف نفس الطبيعة و الخدمة  يبيع ذات السمعة أو

يمكف أف يبيع و طيع أف يمارس نفس النشاط التجاري لكف تحت اسـ تجاري مختمؼ، يستو 
 .(1)لكف بدوف التسمية المحميةو  التاجر نفس البضاعة

عف باقي الحقوؽ خاصة االبتكارات الجديدة باعتباره  حؽ  الحؽ في العبلمة وعميو يتميز
 صاحب الحؽ فيياو  ،العبلمة ئثار العبلمة يكوف في إطار تخصصحؽ استنسبي.كما أف 

ؾ خدمات مختمفة عف تممة عمى منتجات و ستعماؿ نفس العبلال يستطيع منع الغير مف ا
 دوف أف يشكؿ ذلؾ اعتداء عمى حؽ الممكية.   التي حددىا أثناء إيداعيا

ىي الممكية الفكرية و  : لماذا تضـ العبلمات المميزة إلىوفي ىذا الصدد تساءؿ البعض
ضـ ى أف تليست وليدة العقبلنية كما ىو في عناصر الممكية الفكرية األخرى،أليس األول

  .(2)إلى الممكية التجارية؟
حاوؿ جانب مف الفقو استبعاد العبلمة مف دائرة الممكية الفكرية،حيث نجد وفي ىذا الصدد 

 نطاؽ استبعاد العبلمات المميزة مف قد أثار جدؿ فقيي حوؿ  ROUBIERالفقيو 
احب ، باعتبارىا تتضمف استئثار صالممكية الصناعية باعتبارىا ليست وليدة العقبلنية

 الحؽ باستغبلؿ حقو قبؿ العمبلء واالتصاؿ واالحتفاظ بيـ ،كما أنيا وجدت 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 (1) : CHAVANNE Albert et BURST Jean-Jacques, Droit de la propriété industrielle,5eme éd, 

Dalloz,1998, Paris, p472. Vr .Aussi : FRANCON André, Cours de propriété littéraire, 

Artistique et industrielle, Litec, Paris,1999,p99.   
والفنية، وحؽ الممكية  تنقسـ إلى ثبلثة أقساـ وىي : حؽ الممكية األدبية(: يرى جانب مف الفقو أف الحقوؽ المعنوية 2)

باعتباره الصناعية وحؽ الممكية التجارية ، وىذه األخيرة يقصد بيا كؿ ما لمتاجر مف حقوؽ عمى محمو التجاري 
، ومف بيف العناصر المعنوية نجد العبلمات مجموعة عناصر مادية ومعنوية يتـ تخصيصيا لممارسة النشاط التجاري

د اهلل، الوجيز في حقوؽ الممكية الصناعية والتجارية،الطبعة الثانية،دار النيضة . أنظر: حمد اهلل محمد حمالتجارية
صبلح زيف الديف إلى نفس تقسيـ حقوؽ الممكية الفكرية ، وأف الممكية  كما ذىب د/ .5، ص1997العربية،القاىرة،

 : التجارية واألسماء التجارية والعناويف التجارية. أنظر تالتجارية تشمؿ خاصة العبلما
،ص ص 2004، مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع،عماف،1صبلح زيف الديف،المدخؿ إلى الممكية الفكرية،الطبعة 

28.29. 
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مجاليا الممكية التجارية التي يحكميا قواعد لحماية النشاط التجاري وجذب العمبلء و 
 "، Droit de clientèleقد اقترح تسمية نوع ىذا الحؽ بحؽ العمبلء "كما أنو . (1)خاصة

إذ بفضؿ تأثير العبلمة عمى العمبلء تسمح الحصوؿ عمى فوائد في المنافسة 
 .(2)االقتصادية

بحيث استقرت التشريعات عمى إدراج إال أف ىذا الخبلؼ لـ يعد محؿ  نقاش حاليا 
 وأف ىذه األخيرة ىي جزء مف الممكية الفكرية الممكية الصناعية اإلشارات المميزة ضمف

أف العبلمات المميزة و  األخرى بأنيا أمواؿ معنوية، صرترؾ في طبيعتيا مع العناكونيا تش
المنافسة التجارية مثميا مثؿ عناصر  تنظيـالصناعي و و نمية النشاط التجاري تعمؿ عمى ت

 .(3)الممكية الصناعية األخرى
قانونية ية تشترؾ في طبيعتيا العناصر الممكية الصناعأف  ترى األستاذة سميحة القميوبيو 
فيي جميعا حقوؽ معنوية ترد ،فمف حيث طبيعتيا القانونية ،كذا االقتصادية واالجتماعيةو 

عمى أشياء غير مادية وىي بيذا التقسيـ ال تدخؿ ضمف التقسيـ التقميدي لمحقوؽ المالية 
 .(4)يةمف حقوؽ عينية وحقوؽ شخص

مترتبة عمى اعية الصنحقوؽ الممكية جميع ف أما مف حيث طبيعتيا االقتصادية فإ
عف طريؽ تفريد  فصاحب العبلمة يسعى إلى كسب العمبلء لتحقيؽ الربح المنافسة،

منتجاتو أو خدماتو عف غيرىا المنافسة ليا وذلؾ بإتقاف الصنع والتفوؽ عف غيره،ونفس 
، األمر بالنسبة لممخترع الذي يسعى إلى اختراع منتجات جديدة لمنافسة غيره وكسب الربح

بحقوؽ الممكية قانونيا فاعترؼ  تنظيمالتنظيميا  المشرع تدخؿىذه المنافسة  في إطارو 
أو مقدـ الخدمة االستئثار باستغبلؿ ابتكاره وحؽ المنتج ب الصناعية، أي بحؽ  المخترع 

شأنو الحد مف المنافسة غير كمو مف  يز منتجاتو أو خدماتو،وىذاتميلو تفي استغبلؿ عبلم
 .المشروعة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .12،ص2005ؿ لمنشر والتوزيع،عماف،،دار وائ1شرح قواعد الممكية الفكرية،طبعة(: نوري حمد خاطر، 1) 

(2) : BERTRAND .André R ,  Droit des marques, signes distinctifs - noms de 

domaine,2eme    éd, Dalloz, Paris,2005,p12. 
 .12،ص المرجع السابؽنفس  شرح قواعد الممكية الفكرية،(: نوري حمد خاطر، 3)
 .07 المرجع السابؽ،ص ،4(: سميحة القيموبي، الممكية الصناعية، الطبعة4)



 

 

17 

تقتضيو العدالة  حماية ىذه الحقوؽ أمرمف حيث طبيعتيا االجتماعية فإف تنظيـ و و 
فمف حؽ صاحب العبلمة التجارية احتكار استغبلؿ عبلمتو التجارية في  االجتماعية

نطاؽ نشاطو التجاري لتمييز منتجاتو أو خدماتو عف غيرىا نظرا لصفاتيا ومميزاتيا ومنع 
 الغير مف استعماؿ ذات العبلمة عمى منتجات أو خدمات ال تتوافر فييا ذات الجودة،كما

كمكافأة عمى  لمدة معينة حتى يستفيد منو ماديا  أف يحتكر المخترع ابتكارهالعدؿ  مفأنو 
والوصوؿ إلى اختراعات أخرى يفيد فييا  عمى االبتكار مجيوداتو وذلؾ لتشجيع غيره

 .(1)أو أدبية ماليةأو منحو مكافأة المجتمع 
  كرية يكمف في كونياوأخيرا يتضح أف التكييؼ القانوني لمعبلمة وباقي حقوؽ الممكية الف
 ،وىذا ما يتضح  في (2)حقوؽ معنوية باعتبارىا حقوؽ واردة عمى أشياء غير مادية

  أنو:  عمى التي تنصمف التقنيف المدني الجزائري  687المادة
 .(3)"تنظم قوانين خاصة الحقوق التي ترد عمى أشياء غير مادية"

إذ لصاحبيا فقط الحؽ في .(4)التجاري العبلمة تشكؿ أحد العناصر المعنوية لممحؿكما أف 
قيمة مالية يمكف لصاحبيا مف كما ليا استعماليا لجذب العمبلء حوؿ المنتوج أو الخدمة.

 احتكار استغبلليا اقتصاديا.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وفي نفس المعنى أنظر:محمود .08407ص المرجع السابؽ،ص ،4ي، الممكية الصناعية, الطبعة(: سميحة القيموب1) 

 .11،ص1983إبراىيـ الوالي،حقوؽ الممكية الفكرية في التشريع الجزائري،ديواف المطبوعات الجامعية،الجزائر،
يء معنوي أو غير الحؽ الفكري أو المعنوي: "ىو ذلؾ الحؽ الذي يرد عمى ش(: وحسب د/خالد ممدوح فإف 2)

مادي،فيو إما يرد عمة نتاج ذىني أيا كاف نوعو كحؽ المؤلؼ في مصنفو، وحؽ الفناف في مبتكراتو الفنية، وحؽ 
ما أف يرد عمى قيمة مف القيـ التي تجتذب العمبلء وتعتبر ثمرة لمنشاط كحؽ التاجر  المخترع في اختراعاتو الصناعية ،وا 

جارية ،وثقة العمبلء حيث تثبت لصاحب ىذا الحؽ أبوة نتاجو الذىني أو ثمرة نشاطو، في االسـ التجاري، والعبلمة الت
ف ىذه الحقوؽ لـ تكوف معروفة في التشريعات القديمة ألنيا  وفيكوف لو تبعا لذلؾ استغبلؿ ىذه الثمرة أ ذلؾ النتاج.وا 

وأف اليدؼ مف تقرير ىذا النوع مف الحقوؽ ىو وليدة التقدـ التكنولوجي والثورة الرقمية في عالـ االتصاالت والمعمومات، 
تشجيع االبتكار واالختراع و اإلبداع وحماية حقوؽ المخترعيف والمبدعيف  ومنع الغير مف التعدي عمى ىذه الحقوؽ 

 وني لحقوؽ الممكية الفكرية ،منشور عمى الموقع:والمزاحمة في استغبلليا". د/خالد ممدوح، اإلطار القان
 Kenanaonline.com /users/KhaledMamdouh/…/12151…-Egypte                    

منشورات  ،المتمـ،المعدؿ و الجزائري، يتضمف القانوف المدني 1975ػ09ػ26المؤرخ في  58-75أمر رقـ (: 3)
 .2010-2009بيرتي،الجزائر،

المعدؿ  ،ري  الجزائرييتضمف القانوف التجا 1975ػ09ػ26المؤرخ في  59ػ75رقـ أمر مف  78(:أنظر المادة 4)
 .2008-2007والمتمـ،منشورات بيرتي،الجزائر،
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 اإللزامي لمعالمة عالطاب ثانيا:
تقدـ وأف اشارنا أف العبلمة ىي وسيمة لتمييز و تفريد المنتجات أو الخدمات عف غيرىا 
المنافسة ليا في السوؽ، وىي تعد بذلؾ وسيمة لبياف مصدر المنتجات والخدمات،فيؿ 

 التاجر ومقدـ الخدمة ممـز باتخاذ عبلمة أـ غير ممـز بذلؾ؟.المنتج و 
ال تجعؿ استخداـ العبلمة لتمييز  ديثة فنجد أف أغمبيابالرجوع إلى التشريعات الح

المنتجات والخدمات أمرا ضروريا لكؿ سمعة أو خدمة،فاتخاذ عبلمة تجارية أو صناعية 
اختياري،فصاحب الشأف نفسو ىو الذي السمع وعبلمة الخدمة لتمييز الخدمات أمر  لتمييز

 الواقع  في ذلؾ و يتفؽ  لمنتجاتو أو عدـ اتخاذىا، يقدر مصمحتو في اتخاذ عبلمة مميزة 
مع اليدؼ مف العبلمات التجارية ىو تحقيؽ المنافسة بيف التجار فيـ أصحاب المصمحة 

 األولى في تقدير اتخاذ عبلمة تجارية أو عدـ اتخاذىا.
الخدمات نجد التشريع تجات و التي تأخذ بحرية اتخاذ العبلمة لممن مف التشريعاتو 

أف المبدأ السائد ىو اختيارية العبلمة بمعنى أف الصانع أو التاجر أو مقدـ  الفرنسي،إذ
الحرية في استعماؿ عبلمة أو عدـ استعماليا لتمييز منتجاتو أو خدماتو عف  الخدمة

 تعتبر ال وليس الطابع االستيبلكي فيي ي لمعبلمةوىو ما يمثؿ الطابع الميبرال مثيبلتيا،
نما وسيمة وسيمة لحماية المستيمؾ عف طريؽ بياف مصدر المنتجات والخدمات، و  لصّناع اا 

 .(1)لمنافسةوالتّجار في جذب العمبلء وىي بذلؾ وسيمتيـ في إطار ا
أنيا ال تأخذ  ال يعنييذا ية فبمبدأ اختيار  التي تقر لمدوؿ مع اإلشارة أنو حتى بالنسبة

الصحة واألمف العاـ قد يفرض المشرع لمقتضيات النظاـ العاـ و ف بالعبلمات اإلجبارية 
مثاؿ ذلؾ  ،التي يترتب عمى مخالفتيا عقوباتعبلمات خاصة إجبارية و استعماؿ 

العبلمات الخاصة  كذلؾو و، العبلمات الخاصة التي يضعيا الصائغ عمى مجوىرات
حقيقية بمعنى تمؾ التي مثؿ ىذه العبلمات ال تعتبر عبلمات و  .يةبالمنتجات الصيدالن

  ء، وعميو ال يمكف إيداعيا كعبلماتيكوف الغرض مف استعماليا التمييز وجذب العمبل
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) :  CHAVANNE  Albert et SALOMON Claudine,  Marques de fabrique, de commerce  

ou de service, Encyclopédie juridique Dalloz, Répertoire de droit commercial, Tome IV,  

Dalloz, Paris , 2003.p07. 
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عادية لجذب كما أف وجود مثؿ ىذه العبلمات ال يمنع مف استعماؿ عبلمات تجارية 
 .(1)إلى جانب العبلمة اإلجبارية العمبلء

أي بالرجوع إلى التشريع الجزائري لمعبلمات، فإف المشرع جعؿ العبلمة بأنواعيا الثبلثة و 
في التشريع  ز بينيابعدما ميّ  (2)الخدمة إلزاميةلتجارية وعبلمة ا عبلمة المصنع والعبلمة

تخاذ عبلمة المصنع لمنتجاتو الصناعية أما ،بحيث ألـز فقط الصانع بالمعبلماتالسابؽ 
 .(3)فاعتبرىما اختيارية عبلمة التجاريةعبلمة الخدمة وال

النظاـ  ويطرح التساؤؿ حوؿ الغرض مف جعؿ العبلمات إلزامية خاصة وأنو في ظؿ
شأف   في  الحرية يطمؽ   مف األجدر أف  اختيارية، وكاف  اعتبرىا  السابؽ  االقتصادي
تجارة تطبيقا لمبدأ حرية الدـ اتخاذىا في ظؿ اقتصاد السوؽ و مة أو عاتخاذ العبل

الصناعة أسوة بالتشريعات األجنبية كالتشريع الفرنسي الذي يرى حسب جانب مف الفقو و 
 العبلمة كوسيمة لممنافسة.

ذا قمنا أف المشرع الجزائري بتبنيو ورجحيا  قد راعى مصمحة المستيمؾ إلزامية العبلمة وا 
  حة الصانع أو التاجر أو مقدـ الخدمة، باعتبار أف العبلمة تصبح فيعمى مصم

التشريع الخاص  مراقبة مصدر المنتجات ونوعيتيا، فما ىو إذف دورىذه الحالة وسيمة ل
مف ضروب الغش  كفيؿ بضماف حماية المستيمؾفيو  ،وقمع الغش بحماية المستيمؾ

 2003لسنة  مف قانوف العبلمات 3مف المادة  الثالثة الفقرة كما أنو بالرجوع إلى.واالحتياؿ
وضع العبلمة ال يطبؽ عمى السمع والخدمات التي ال تسمح طبيعتيا فإف إلزامية 

فكيؼ تتحقؽ الحماية إذف مف ىذه السمع  خصائصيا مف وضع العبلمة عميياو 
 ية السمع التي  تحمؿ تسمفإف اإللزامية ال تطبؽ كذلؾ عمى ذلؾ ،باإلضافة إلى والخدمات

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) :Ibid .p07.  
  المتعمؽ بالعبلمات، المرجع السابؽ. 06-03مف األمر رقـ  3مف المادة  1(: أنظر الفقرة 2)
 "أف عبلمة المصنع إلزامية .العبلمات التجاريةالمتعمؽ بعبلمات المصنع و  57-66ر مف األم 1(:حيث تنص المادة3)
 لو في الحالة التي ال يتولى المنتج تسويؽ منتجاتو بنفسو ،أما العبلمة التجارية أو عبلمة الخدمة فيي اختيارية....".و 
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تجدر و .  (1)المنشأ مع العمـ أف ىذه األخيرة تختمؼ عف العبلمة كما سيتضح فيما بعد
نص عمى وجوب استعماؿ العبلمة كوسيمة  قمع الغششارة أف قانوف حماية المستيمؾ و اإل

 : منو التي تنص عمى أنو  17 ذلؾ في المادةو  إلعبلـ المستيمؾ عف المنتوج،
ي يضعو "يجب عمى كل متدخل أن يعمم المستيمك بكل المعمومات المتعمقة بالمنتوج الذ

 .(2)وضع العالمات أو بأية وسيمة أخرى مناسبة"م و لالستيالك بواسطة الوس
  

 .مجال استخدام العالمة :ثالثا
ثـ ظيرت العبلمة التجارية وبعدىا  استخدمت العبلمة منذ زمف بعيد لتمييز المنتجات

العبلمة ال يشترط في عبلمة الخدمة،فكاف مجاؿ استخداميا المنتجات والخدمات،غير أنو
نما يجوز أف يشمؿ استعات الصناعية أو التجارية فقط و نتجأف تستخدـ لتمييز الم ماليا ا 

عمى أشياء مختمفة  يمكف تطبيقيا فالعبلمة،الطبيعية عمى السواءتمييز المنتجات الزراعية و 
صمبة، سائمة،  إذ يمكف استعماليا لتمييز مختمؼ السمع والخدمات سواء كانت السمع 

 2عميو المادة وىذا ما نصتأو غير غذائية، ية، زراعية غذائية غازية، طبيعية، اصطناع
 :المتعمؽ بالعبلمات 06-03 مف أمر

"كل الرموز القابمة لمتمثيل الخطي السيما الكممات بما فييا أسماء األشخاص  
 واألحرف...التي تستعمل كميا لتمييز سمع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي".

ر تتمثؿ في كؿ منتوج طبيعي أو مف نفس األم 2مف المادة  3والسمعة حسب الفقرة 
  مطابقا لما ويعتبر حكـ ىذه المادة زراعي أو تقميدي أو صناعي، خاما كاف أو مصنعا.
 التي 1في الفقرة الثالثة مف المادة أقرتو اتفاقية باريس الدولية لحماية الممكية الصناعية 

 أنو: عمى  تنص
تطبيقيا عمى الصناعة والتجارة  " تؤخذ الممكية الصناعية بأوسع معانييا،فال يقتصر

نما تطبق كذلك عمى الصناعات الزراعية واالستخراجية وعمى جميع  بمعناىا الحرفي وا 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .31ص تسميات المنشأ، العبلمة عف (: أنظر أدناه حوؿ تمييز1)
  الصادر بتاريخ 15مع الغش،ج ر عددقيتعمؽ بحماية المستيمؾ و  2009ري فيف 25مؤرخ في  03-09قانوف رقـ  (:2)

 .2009مارس 08
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المواشي أوراق التبغ و الفواكو و الحبوب و الطبيعية مثل األنبذة و المنتجات المصنعة أو 
 الدقيق".و  الزىورالمياه المعدنية والبيرة و المعادن و و 
 
 .استقاللية العالمة عن المنتوج :اعـراب

مستقؿ عف العبلمة بحد ذاتيا، إذ أف سواء كاف منتجات أو خدمات إف محؿ العبلمة 
صحة ىذه األخيرة مستقمة تماما عف مشروعية المنتوج التي توضع عميو العبلمة وىذا ما 

 اعية التي نصت عمى أنو:مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصن 07و المادة تتضمن
ن توضع عميو العالمة "ال يجوز بأي حال أن تكون طبيعة المنتج الذي يتعين أ 

 التجارية حائال دون تسجيل العالمة". الصناعية أو
في التشريع الراىف عمى خبلؼ التشريع  عميو أيضا المشرع الجزائري وىذا ما أكد

 المتعمؽ بالعبلمات عمى أنو: 06-03،حيث تقضي المادة الثامنة مف األمرالسابؽ
الخدمات التي تشمميا العالمة بأي حال من األحوال عائقا أمام "ال تكون طبيعة السمع و 

 تسجيل العالمة".
طبيعة المنتوج يعتبر الخدمة أو وعميو ال يجوز رفض تسجيؿ عبلمة  عمى أساس أف 

كما أنو ال يجوز يا. الخدمات المعنية بفالعبلمة مستقمة عف المنتجات و  غير مشروع،
 رفض تسجيؿ عبلمة عمى أساس أف المنتوج المخصص ليا يحظر صنعو في الدولة.

ولعؿ السبب في إقرار استقبللية المنتوج أو الخدمة عف العبلمة ىو تفادي رفض تسجيؿ  
طبيعة المنتوج أو الخدمة عمى صحة  حتى ال تؤثرو  العبلمة كمما كاف محميا غير مشروع

ذا بخبلؼ براءة االختراع أيف يترتب عمى عدـ مشروعية محمو بطبلف وى العبلمة.
نما أيضا عف .(1)البراءة واستقبلؿ العبلمة ال يقتصر فقط عمى المنتوج المعني بالعبلمة وا 

مالكيا ويقصد بذلؾ أف صحة العبلمة ال يتوقؼ عمى ما إذا كاف مالكيا أىبل الستغبلؿ 
 ذي يحضر عميو بيع المنتجات ، وعميو فالشخص الالمنتوج أو الخدمة المعنية بالعبلمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) : CHAVANNE Albert et BURST Jean Jaques, Droit de la propriété industrielle,5

eme
 éd, 

op.cit,p502. 
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استقبلؿ العبلمة عف  أيضا ويضاؼ إلى ذلؾ ،ف أف يكوف مالكا لمعبلمةية ال يمكالصيدالن
 .(1)المؤسسة التي تستغميا

 
 المطمب الثاني

 ليا المة عن المفاىيم المشابيةالعتمييز 
ىا عف ىذا ما يستدعي تمييز و  ،تعتبر العبلمة أحد عناصر الممكية الصناعية والتجارية

أو  )الفرع األوؿ(سواء تعمؽ األمر باإلشارات المميزة األخرىىذه األخيرة باقي عناصر 
ىذا  )الفرع الثاني(مف  كؿ ىذه العناصربياف مكانتيا )العبلمة( ضو  باالبتكارات الجديدة

  Nom de domaineجية أخرى قد تختمط العبلمة مع اسـ الدوميف مف و  ،مف جية
مما يستدعي التمييز ،والخدمات عمى االنترنت تتجاباعتبارىا وسيمة تستخدـ لمتعريؼ بالمن

 .)الفرع الثالث(بينيما الختبلؼ أىميتيما ومجاؿ حمايتيما
 

 الفرع األول
 اإلشارات المميزةعن  العالمةتمييز 

خرى التي تميز المنشآت األ المميزة  إف العبلمة كإشارة مميزة تختمؼ عف اإلشارات
ـ التجاري)أوال( والعنواف التجاري)ثانيا(، كما تتميز والمتمثمة في كؿ مف االس، التجارية

البيانات كذلؾ عف اإلشارات المميزة األخرى التي تميز المنتجات والمتمثمة في 
  التجارية)ثالثا( وكذلؾ تسميات المنشأ)رابعا(.

 أوال: العالمة واالسم التجاري.
التي تندرج ضمف عناصر  العبلمة التجارية مف اإلشارات المميزةيعتبر االسـ التجاري و 

 إشارة أو رمز يتخذه يتضح مف تعريؼ العبلمة فيي تعتبر كماالممكية الصناعية والتجارية، و 
 ف غيرىا مف المنتجاتع نع أو مقدـ الخدمة لتمييز  منتجاتو أو خدماتوالتاجر أو الصا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (1) :PLAISANT Robert , Marques, jurisclasseur , Marques et dessins,Fasc. 8,Ed Technique, 

Paris, 1994,p02.  
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تمؾ التسمية التي تتضمف اسـ صاحب المحؿ "يو فأما االسـ التجاري الخدمات المماثمة.و 
ـ لمداللة عمى مؤسسة تجارية أو صناعية أو أية مؤسسة أخرى كعنصر أساسي بيا وتستخد

لو قيمة المشابية ليا، و سات المماثمة أو فتكسبيا ذاتية خاصة وتميزىا عف غيرىا مف المؤس
االسـ الذي يستخدمو التاجر فردا كاف أو شركة كما عرفو البعض عمى أنو: ".(1)"معتبرة مالية

في األصؿ لتمييز المحؿ  ـ االسـ التجاريدستخوعميو ي .(2)"لتمييز محمو التجاري عف نظائره
 الطبيعيشخص ال ليس حكرا عمى التجاري عف غيره مف المحبلت والجتذاب الزبائف،كما أنو

نما   يمعب معنوي شأنو في ذلؾ شأف العبلمة.كما أنوشخص مف قبؿ استخدامو أيضا يمكف  وا 
 .(3)دمةدورا ميما في شيرة المؤسسات خاصة في الدوؿ المتق

في مجاؿ استخداـ كؿ  يكمف االسـ التجارياسي بيف العبلمة و الفرؽ األس أف يتضح كما
االسـ التجاري  معينة عف غيرىا مف المنتجات أما تستخدـ العبلمة لتمييز منتجات إذ،منيا
  المتجر أما العبلمة  عميو فاالسـ التجاري يمثؿ ىويةو  .تخدـ لتتميز محؿ تجاري عف غيرهيس
  بو. خاص  قانوني لنظاـ  يخضع  أف كؿ منيما   كما  ،(4)ىوية المنتج ؿ فتمث
لى جانب ذلؾ فإو  تجاري دوف ف اتخاذ اسـ تجاري يعتبر إلزامي إذ ال يمكف استغبلؿ محؿ ا 

بالنسبة  المنتجات أو الخدمات ىو اختياري اسـ تجاري، في حيف أف اتخاذ عبلمة لتمييز
ف االسـ التجاري يتشكؿ كذلؾ فإارية لكونيا وسيمة لممنافسة.لمدوؿ التي تعتبر العبلمة اختي

 نو إلى جانب ،في حيف أف العبلمة فإ(5)ةخاصة مف اسـ عائمي أو مف تسمية اختياري
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .77،ص1955د دف،د ب ف، ،الجزء الثاني،، جريمة الغش التجاريالعبلمات التجارية(: محمد منصور أحمد، 1)

 .745،   ص2006(: مصطفى كماؿ طو، وائؿ أنور بندؽ، أصوؿ القانوف التجاري، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 2)

المحؿ التجاري والحقوؽ الفكرية"،القسـ األوؿ )المحؿ (: فرحة زراوي صالح، الكامؿ في القانوف التجاري الجزائري " 3)
 .77،ص2001التجاري(، ابف خمدوف، الجزائر،

، العبلمات المشيورة و حمايتيا ضمف اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الغويريد اهلل حميد سميماف (: عب4)
ؿ درجة دكتوراه في القانوف ،كمية الحقوؽ،جامعة الممكية الفكرية وقانوف العبلمات التجارية األردني، رسالة لني

 .64،ص2006القاىرة،مصر،

 عمى البيانات التي يحتوي عمييا االسـ التجاري إذا تعمؽ األمر بالشركات التجارية، نص المشرع الجزائري (: ويبلحظ أف5)
 =مف أمر 552ا لممادة طبقف ضامف وشركة التوصية البسيطة،فبالنسبة لشركات األشخاص والمتمثمة في شركة الت
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أخرى ظيور عبلمات صوتية و  كما نشيد رية،يصو تالعبلمات االسمية فيناؾ عبلمات 
 .(1)خاصة بحاسة الشـ

أنو قد تكوف العبلمة ىي اسـ المحؿ التجاري أو المصنع إذا ما اتخذه صاحبو كعبلمة  غير
ة عبلوة عمى وظيفتو لتمييز السمعة، ففي ىذه الحالة يقـو االسـ التجاري بوظيفة العبلم

التي العبلمات ذات الشيرة العالمية و  ىناؾ العديد مفالمنشأة التجارية أو الصناعية. و لتمييز 
    MacDonald’s, Mercedes, Sony , Nestléتتكوف مف االسـ التجاري لمشركة مثؿ 

 حةفيبلحظ أف الحماية الممنو  إلى جانب ذلؾ ىناؾ اختبلؼ مف حيث الحماية القانونية،
 تتمتع بحماية تشمؿ كامؿ مف تمؾ الممنوحة لمعبلمة،إذ أّف ىذه األخيرة لبلسـ التجاري أقؿ

في إطارىا تو مقصورة عمى المنطقة التي يقع االسـ التجاري حمايفي حيف أف القطر الوطني 
القضاء عمى ، ويعود ذلؾ إلى أف حماية االسـ التجاري ييدؼ أساسا إلى (2)المحؿ التجاري

  أو  نفس األسماء  باتخاذىا المحبلت   بيف أف ينشأ  يمكف  الذي   والمبس الخمط 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ف يتكوف مف أسماء جميع الشركاء أو مف ف عنواف شركة التضامفإ المعدؿ و المتمـ المتضمف القانوف التجاري 75-59 =

مف المرسـو   2مكرر 563اسـ أحدىـ أو أكثر متبوع بكممة "وشركائيـ". أما شركة التوصية البسيطة  فتنص المادة 
المتضمف  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75،يعدؿ  ويتمـ األمر رقـ1993أفريؿ 25مؤرخ في  08-93التشريعي رقـ 

"يتألؼ عنواف الشركة مف أسماء كؿ الشركاء  ،عمى أنو:1993أفريؿ  27ادر في الص 27ر عدد القانوف التجاري،ج 
المتضامنيف أو مف اسـ أحدىـ أو أكثر متبوع في كؿ الحاالت بعبارة "وشركاؤىـ". وفيما يخص شركات األمواؿ فاف االسـ 

ف يشتمؿ عمى اسـ واحد مف الشركاء أو أكثر عمى ف االسـ التجاري يمكف أالمحدودة  فإ ةالتجاري في الشركة ذات المسؤولي
أف تكوف ىذه التسمية مسبوقة أو متبوعة بكممات "شركة ذات مسؤولية محدودة " أو األحرؼ األولى منيا أي "ش.ـ.ـ" 

يتمـ األمر  رقـ ،يعدؿ و 1996ديسمبر  9مؤرخ في  27-96مف األمر رقـ  564مف المادة  4وبياف رأسماؿ الشركة )الفقرة 
(.أما 1996ديسمبر  11الصادر في  77المتضمف القانوف التجاري،ج ر عدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75-59

ف تسمية الشركة يجب أف تكوف ه فإالمشار إليو أعبل 08-93مف المرسـو التشريعي رقـ  593شركة المساىمة فطبقا لممادة 
ي نو يجوز إدراج اسـ شريؾ واحد أو أكثر في تسمية الشركة.و فمسبوقة أو متبوعة بذكر شكؿ الشركة و مبمغ رأسماليا.  وأ

نو تطبؽ عمييا القواعد المتعمقة بشركات التوصية البسيطة وشركات المساىمة )المادة األخير شركة التوصية باألسيـ فإ
 (. 08-93مف المرسـو التشريعي رقـ  2ثالثا الفقرة  715

(1) : AZEMA jacques, Marques, Dessins et modèles, Lamy Droit commercial, Wolters 

Kluwer, France,2009,p930 .                                                                                                      
اري مقصور عمى دائرة (:ولقد ذىبت بعض التشريعات المتعمقة باألسماء التجارية عمى أف الحؽ في ممكية االسـ التج2)

مكتب التسجيؿ الذي حصؿ فيو القيد،أي أف حؽ التاجر في امتبلكو واحتكاره االسـ التجاري الخاص بمحمو محدود بنطاؽ 
دائرة اختصاص مكتب السجؿ التجاري الذي تـ فيو قيده ونشره.أنظر:حمد اهلل محمد حمد اهلل،الوجيز في حقوؽ الممكية 

 .71ع السابؽ،صالصناعية والتجارية،المرج
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المنشآت يخص نفس العمبلء مف ىذه نشاط  منع تحويؿ العمبلء إذا كافأسماء متشابية و 
، بالتالي فيمكف أف تكوف ىناؾ منشأتيف تحمبلف نفس االسـ التجاري النشاطحيث طبيعة 

 .إحداث خمط أو لبس في ذىف العمبلءإلى  فلكنيما ال يقعاف في نفس المنطقة وال تؤديا
جزائية بينما االسـ التجاري و  ذلؾ أف العبلمة تتمتع بحماية مزدوجة، مدنية يضاؼ إلى

فإنو يتمتع بحماية مدنية فحسب إال في حالة ما إذا اتخذ االسـ التجاري كعبلمة لتمييز 
بالتالي  خضع لحماية قانوف العبلمات ويتمتعمنتجات المحؿ التجاري في ىذه الحالة ي

 .(1)بحماية مزدوجة
يبلحظ أنيا نصت أف . إلى أحكاـ  اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية بالرجوع و 

كما ذلؾ كما نصت عمى حمايتو و (2)حماية الممكية الصناعية تشمؿ أيضا االسـ التجاري
 :يمي
" يحمي االسم التجاري في جميع دول اإلتحاد دون االلتزام إليداعو أو تسجيمو سواء  

 .(3)لم يكن" أو تجارية أمزءا من عالمة صناعية أكان ج
ف لـ يكف لو ف االسـ التجاريوطبقا لذلؾ فإ نظاـ قانوني خاص  يحضى بالحماية حتى وا 

ف لـ يكف جزءا مف عبلمة صناعية أو تجارية بو شريعات الت أف بعض ويبلحظ .وحتى وا 
،أي قؿمست تشريع بموجب إما  التجارية  لؤلسماء  القانونيةالحماية تمنح الوطنية المقارنة 

ت أخرى مدنية، تجارية وأيضا حمايتيا ضد المنافسة غير نطاؽ مجاالفي أو  (4)خاص بو
 لمتشريع  .ونفس األمر بالنسبة(5)مف فروع الممكية الفكرية كفرع ليسالمشروعة و 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .19،ص1986المصري،مكتبة دار الثقافة،عماف،و  ات التجارية في القانوف األردنيالعبلمصبلح سمماف األسمر،  (:1) 
 . ،المرجع السابؽاتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية ولى مفاألالمادة  مف 2 الفقرة (: 2)
 .،المرجع نفسوالصناعيةمف اتفاقية باريس لحماية الممكية الثامنة المادة   (:3)
الخاص باألسماء التجارية،  1951 لسنة 55جميورية مصر العربية ينظـ االسـ التجاري القانوف رقـ  مثبل في (:4)
محمد عبد الرحمف  أنظر في ذلؾ:المممكة العربية السعودية يخضع االسـ التجاري لنظاـ األسماء التجارية. في كذاو 

ية في ضوء اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية، رسالة لنيؿ حماية العبلمة التجار الشمري، 
 .112،ص2004جامعة القاىرة، درجة دكتوراه في القانوف، كمية الحقوؽ،

المرجع حماية العبلمة التجارية في ضوء اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة...،  ،محمد عبد الرحمف الشمري (:5)
 .112،صالسابؽ
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 ،(1)الذي اعتبر االسـ التجاري عنصر مف العناصر المعنوية لممحؿ التجاريالجزائري 
عف طريؽ دعوى المنافسة غير المشروعة إال في حالة  بحماية ىذا األخير بالتالي يتمتع

 ما إذا استخدـ ىذا االسـ التجاري كعبلمة بالتالي يخضع لحماية قانوف العبلمات.
المتعمؽ  06-03في أمر  لبلسـ التجاري اأورد تعريف المشرع قد كما يبلحظ أف 

التي   2مف المادة  5في الفقرة  لقد عرفوو  بالعبلمات،األمر الذي لـ ينص عميو سابقا،
 :ىو أف االسـ التجاري تنص

 .(2)" التسمية أو العنوان الذي يعرف المؤسسة" 
لذي يميز المؤسسة عف اإلشارة أو الرمز ا فالمشرع اعتبر أف االسـ التجاري ىو وعميو
تخذ تسمية أو عنواف، وعميو فمـ يميز بيف االسـ التجاري والعنواف مكف أف يي والذيغيرىا 

إلى   باإلضافة إال إذا كاف العنواف مدرجا في االسـ التجاري. لتجاري رغـ أنيما مختمفيفا
األمر  ذلؾ فقد نص المشرع عمى حماية االسـ التجاري في قانوف العبلمات لكف يتعمؽ

المشرع الجزائري حذا  يتبيف أف وبذلؾ (3)فقط باالسـ التجاري المتمتع بشيرة في الجزائر
بالنسبة لبلسـ التجاري  كامؿ التراب الوطني تشمؿالمشرع الفرنسي في تقرير حماية  احذو 

 (.4)المستيمؾ المشيور إذا كاف مف شأف ذلؾ إثارة الخمط في ذىف

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضمف القانوف التجاري المعدؿ والمتمـ عمى أنو: 59-75مف أمر  78(: إذ تنص المادة 1) 
ي إلزاميا " تعد جزءا مف المحؿ التجاري األمواؿ المتقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري.ويشمؿ المحؿ التجار  

كما يشمؿ أيضا سائر األمواؿ األخرى البلزمة الستغبلؿ المحؿ التجاري كعنواف المحؿ واالسـ  عمبلئو وشيرتو.
التجاري والحؽ في اإليجار والمعدات واآلالت  والبضائع  وحؽ الممكية الصناعية  والتجارية كؿ ذلؾ ما لـ ينص عمى 

 ."خبلؼ ذلؾ

 .،المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03األمر رقـ  مف 2مف المادة  5الفقرة  (: 2)
 "يستثنى مف التسجيؿ.. عمى أنو ،المتعمؽ بالعبلمات 06-03مف أمر  المادة السابعة تنص (: حيث3)
الرموز المماثمة أو المشابية لعبلمة أو السـ تجاري يتميز بالشيرة في الجزائر و تـ استخدامو لسمع مماثمة أو  -( 8 

نتمي إلى مؤسسة أخرى إلى درجة إحداث تضميؿ بينيما ،أو الرموز التي ىي بمثابة ترجمة لعبلمة أو السـ مشابية ت
 تجاري.

(4): Vr. Art L711-4 du Code Français de la propriété intellectuelle, 

www.legifrance.gouv.fr.    
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 تجاري يتمتع بشيرة في ع تسجيؿ كعبلمة الرموز المماثمة أو المشابية السـنفالمشرع م
مف شأف ذلؾ إحداث لبس أو تمييز نفس السمع أو سمع مشابية و ا استخدـ لإذ ،الجزائر
. لكف المشرع لـ يحدد أي معيار لمشيرة أي متى نعتبر ميؿ المستيمؾ بيف المؤسستيفتض

 يتمتع بشيرة في الجزائر. أف أسما تجاريا
وز التي تشكؿ ف التسجيؿ كعبلمة الرميبلحظ كذلؾ أف المشرع الجزائري منع أيضا مو 

يطرح التساؤؿ عف الغرض مف منع تسجيؿ مثؿ ىذه العبلمات،أي ترجمة السـ تجاري.و 
االسـ التجاري باعتبار أف نطاؽ حماية العبلمة و  الرموز التي تشكؿ ترجمة السـ تجاري،

بعيف خاصة إذا أخذنا أف تثير أي لبس في ذىف المستيمؾ  كما انو ال يمكف ،مختمؼ
 . الجزائري االعتبار المعرفة المغوية لممستيمؾ

 .العنوان التجاريالعالمة و : ثانيا
الذي يعتبر عنصرا مف عناصر المحؿ  مة كذلؾ عف العنواف التجاريتختمؼ العبل

و التسمية المبتكرة التي يطمقيا التاجر عمى مؤسسة أو محمو التجاري يقصد بو  التجاري
 .(1)إلى االسـ التجاري فيكوف جزءا ال يتجزأ منو وقد يضاؼ العنواف التجاري

وحسب د/ فرحة زراوي صالح " إف العنواف التجاري، أي الشعار ىو تسمية مبتكرة وطريفة 
يستخدميا التاجر لتمييز محمو التجاري عف المحبلت  (emblèmeأو رمز تصويري )
 .(2)التجارية المماثمة"

 اري ػف اسـ التجػجار الذي يتألؼ مالتجاري لمتواف ػػالعن  وػمف يعرفو أنأيضا وىناؾ 

 وعادة لقبو مع أي إضافة ال تحمؿ الغير عمى فيـ خاطئ فيما يتعمؽ بيوية التاجر،و 
التجاري عمى واجية المحؿ التجاري بينما توضع العبلمة عمى المنتجات  يوضع العنواف

 .(3)ذاتيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .20،المرجع السابؽ ص  صريوالم  العبلمات التجارية في القانوف األردنيصبلح سمماف األسمر، (: 1)

ؿ "القسـ األوؿ "المحالحقوؽ الفكريةالمحؿ التجاري و مؿ في القانوف التجاري الجزائري "الكا (: فرحة زراوي صالح،2)
 .101 ،100ص ،المرجع السابؽ،صالتجاري"

المرجع ية الجوانب المتصمة بالتجارة...،العبلمات المشيورة وحمايتيا ضمف اتفاق الغويري ، عبد اهلل حميد سميماف (: 3)
 . 66السابؽ ص 
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وعميو يتميز العنواف التجاري عف العبلمة في كونو يتخذ لتمييز المحبلت التجارية،بينما 
ة كعبلمة و كعنواف نفس التسميغير أنو يمكف أف تتخذ خدـ لتمييز المنتجات عبلمة تستال

عمى أنيا حقوؽ مجاورة  جانب مف الفقووكما اعتبرىا حتى كاسـ تجاري،تجاري لممحؿ و 
   .(1)(Droits d’occupation، فيي تشكؿ حقوؽ استيبلء )لمعبلمة

ستعمالو شأنو في ذلؾ شأف االسـ تمنح لمف يتمتع باألسبقية في ا وممكية العنواف التجاري
عمى النطاؽ ع التجارة التي يمارسيا التاجر و وىو حؽ نسبي إذ يقتصر عمى نو  التجاري

األوؿ الذي قاـ  ، أما ممكية العبلمة فتكوف لمشخص(2)الجغرافي البلـز لحماية شيرة المحؿ
، غير أنو بإيداعيا لدى المصمحة المختصة، أما حمايتيا فتغطي كامؿ التراب الوطني

بالنسبة لنطاؽ الحؽ فيو نسبي، حيث أف صاحب العبلمة يتمتع بممكيتو عمييا إال في 
 . (3)العبلمة تخصيصالنشاط المخصص ليا طبقا لمبدأ  إطار قطاع

دعوى المنافسة غير  باإلضافة إلى ذلؾ يتمتع العنواف التجاري بحماية مدنية عف طريؽ
صوؿ عمى حماية جزائية. ولمحة مزدوجة مدنية و مة فتتمتع بحمايلمشروعة، أما العبلا

أفضؿ فيمكف إيداع التسمية التي اختارىا كعنواف لممحؿ التجاري كعبلمة لتخضع لحماية 
محؿ تجاري آخر كعبلمة تابع  ل ماؿ عنوافوبالتالي فيجوز لمغير استع (4)العبلمة

 ر مف استعماؿ ىذالصاحب عنواف المحؿ التجاري أف يمنع ىذا الغي زلمنتجاتو، وال يجو 
 في ىذه الحالة يمكف و  ف ذلؾ إحداث خمط في ذىف المستيمؾكاف مف شأ إال إذاالعنواف 

وفي ىذا المعنى قضت محكمة  .أساس دعوى المنافسة غير المشروعةمتابعتو عمى 
 مسجمة  « Au centure  » برفض بطبلف عبلمة  19/12/1898فرنسية في النقض ال

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

(1) : WAGRET Frédéric et WAGRET Jean-Michel , Brevets d’invention, Marques et 

propriété industrielle, Presse universitaires de france,1964, p104. 

 ،المرجع السابؽ،ػالحقوؽ الفكريةجاري الجزائري ػ المحؿ التجاري و الكامؿ في القانوف الت (: فرحة زراوي صالح،2)
 .104ص

 .131،صالعبلمة أدناه فيما يتعمؽ بمبدأ تخصيص راجع  (:3)
 الجوانب المتصمة بالتجارة...،ية العبلمات المشيورة وحمايتيا ضمف اتفاق ، الغويري عبد اهلل حميد سميماف (: 4)
 . 66ص  ،المرجع السابؽ 
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صيدلي في باريس ويستعمميا كعبلمة وعنواف لمحمو بناء عمى طمب صيدلي في بواسطة 
St-Etien (1) يستعمميا كعنواف لمحمو فقط. 

لمحمو التجاري لدرء االختبلط مع  تسمية مميزة ومبتكرة اجر اختيارالت لذلؾ فعمىو 
يحضى بحماية قانونية، وأال  حتى كما ىو الشأف بالنسبة لمعبلمات ىالتسميات األخر 
بطبيعة الحاؿ يجب أف تكوف مشروعة استعماليا في تجارة مماثمة،و  أيضا تكوف قد سبؽ

مع اإلشارة أنو ال يوجد تنظيـ خاص و مخالفة لمنظاـ العاـ واآلداب العامة. أي غير 
متجار في اختيار مايشاؤوف مف التسميات ل المجاؿوىذا ما يفتح  (2)بالعنواف التجاري

، باإلضافة إلى ذلؾ فإف اتخاذ عنواف لممحؿ التجاري ىو أمر كعناويف لمحبلتيـ التجارية
  .اختياري وليس وجوبي كما ىو الحاؿ بالنسبة لبلسـ التجاري و العبلمات

ي بمد إذا كانت التسميات األجنبية قد أصبحت ممكا عاما ف ويرى جانب مف الفقو أنو 
ما،يجوز استخداميا كعنواف تجاري فوؽ التراب الوطني شريطة أال تكوف قد دخمت في 

 .(3)المصطمحات التجارية العادية حيث يتعذر حمايتيا

اري وفي األخير يمكف القوؿ أنو يمكف الجمع بيف العبلمة واالسـ التجاري والعنواف التج
أصبل ىو التمييز ومنع االختبلط  باعتبارىا إشارات مميزة وأف اليدؼ مف استعماليا

تمييز المنتجات والمحؿ التجاري وىكذا والمبس، ويكوف ذلؾ باستعماؿ تسمية واحدة ل
 تحضى التسمية بحماية مزدوجة حماية جزائية وحماية مدنية.

  
 .العالمة والبيانات التجارية :ثالثا

 منتجاتو اجر عمىالصانع أو التيضعيا يقصد بالبيانات التجارية اإليضاحات التي 
، وتدؿ ىذه بيا كؿ المعمومات الخاصةلمتعريؼ بيذه األخيرة وتزويد المستيمؾ ب

 عددىا أو مقدارىا أو مقاسيا أو كيميا أو طاقتيا أو وزنيا مكوناتيا ، عمىاإليضاحات 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المرجع السابؽ، ،العبلمات التجارية،جريمة الغش التجاري محمد منصور أحمد، العبلمات التجارية، عفنقبل  (:1)

 .80ص
 ،المرجع السابؽ،"الحقوؽ الفكريةالمحؿ التجاري و  جاري الجزائري "الكامؿ في القانوف الت (: فرحة زراوي صالح،2)

 .103ص
 (: المرجع نفسو.3)
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اسـ أو صفات منتجيا  صنعيا أو إنتاجيا أو عناصر تركيبيا أوأو طريقة  أو مصدرىا 
يرىا مف حقوؽ الممكية الصناعية ،كما تبيف إف وجود براءات اختراع أو غ أو صانعيا،
 .(1)امتيازات أو جوائز ومميزات تجارية أو صناعيةأي كانت ىناؾ 

 إدراج أف الغرض مفو  جارية،يتضح مف خبلؿ تعريؼ العبلمة أنيا تتميز عف البيانات الت
ومساعدتو عمى التعرؼ عمى  ىو إعبلـ المستيمؾ حوؿ المنتوجفي المنتوج ىذه األخيرة 

ف وباعتبارىا كذلؾ فإ غيرىا، الخدمات عفليس تمييز المنتجات و و  (2)بعض عناصره
 الجميع أف يقوـ باستعمالياالبيانات التجارية ال يمكف احتكارىا أو تممكيا فيي مف حؽ 

المتعمؽ  06-03مف أمر  10ىذا ما يتضح مف المادة و  لعبلمةعمى خبلؼ ا
بالعبلمات،إذ تستخدـ البيانات ألغراض التعريؼ أو اإلعبلـ  فقط وفقا لمممارسات النزيية 

 .مف نفس األمر 10مف المادة 2في المجاؿ الصناعي أو التجاري كما جاء في نص الفقرة
عمى ضرورة إدراج ىذه قمع الغش وف حماية المستيمؾ و زائري في قانكما أكد المشرع الج 

عمى إلزامية إعبلـ المستيمؾ بكؿ منو  17البيانات في المنتوج وذلؾ بنصو في المادة 
ووضع  المعمومات المتعمقة بالمنتوج الذي يضعو لبلستيبلؾ بواسطة الوسـ

البيانات أو مف نفس القانوف ىو " كؿ  3مف المادة  4العبلمات،والوسـ حسب الفقرة 
الكتابات أو اإلشارات أو العبلمات أو المميزات أو الصٌور أو التماثيؿ أو الرموز المرتبطة 

 . (3)بسمعة..."
 
 
 
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وأنظر  .21ص المرجع السابؽ،، المصريو  التجارية في القانوف األردني  اتالعبلم ،(: صبلح سمماف األسمر1) 

ديواف المطبوعات  الممكية الصناعية وفؽ القوانيف الجزائرية، كذلؾ:سمير جميؿ حسيف الفتبلوي،
 .256،ص1988الجامعية،

 .71ص المرجع السابؽ، محمد منصور أحمد، العبلمات التجارية، جريمة الغش التجاري، (:2)
، المرجع قمع الغشيتعمؽ بحماية المستيمؾ و ، 03ػ09رقـ  مف قانوف 3مف المادة 4و الفقرة 17ظر المادة أن :(3)

 .السابؽ
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 .العالمة  وتسمية المنشأ :رابعا
مصطمح جغرافي يوضح مصدر المنتوج والذي يفترض فيو  عف ارةىي عب (1)أف تسمية المنشأ

اإلنتاج سمية المنشأ ييدؼ إلى بياف مكاف ة أخرى فتوبعبار ، (2)أنو معروؼ بيذا المنتوج وبجودتو
وىذا البياف قد يكوف لو أىمية أو قيمة معتبرة لدى المستيمؾ لما لئلنتاج الصادر مف ىذا المكاف 

 مف جودة.
المؤرخ في  65-76 ولقد نظـ المشرع الجزائري تسميات المنشأ بناءا عمى األمر رقـ 

 مادة األولى منو كما يمي:، ولقد عرفيا في ال(3)1976يوليو 16
تعني تسمية المنشأ االسم الجغرافي لبمد أو منطقة أو جزء منطقة أو ناحية أو مكان "

شأنو أن يعين منتجا ناشئا فيو، وتكون جودة ىذا المنتج أو مميزاتو  نمسمى وم
 . منسوبة حصرا أو أساسا لبيئة جغرافية تشمل عمى العوامل الطبيعية والبشرية

كاسم جغرافي االسم الذي دون أن يكون تابعا لبمد أو منطقة أو جزء من  ويعد كذلك
منطقة أو ناحية أو مكان مسمى يكون متعمقا بمساحة جغرافية معينة ألغراض بعض 

 . المنتجات"
دؼ إلى تمييز تي إشارة  خيرةبذلؾ تتميز تسمية المنشأ عف العبلمة في كوف ىذه األو 

،بينما تسمية ي غير مرتبطة بمكاف جغرافي معيفوى الخدمات عف غيرىاالمنتجات و 
تيدؼ إلى  بذلؾ وىي ،مكاف معيفمنطقة أو مف ىي تسمية مرتبطة بمنتوج صادر المنشأ 

العبلمة ف تتمتع بخصائص معينة.إلى جانب ذلؾ لكونياتحديد المكاف الجغرافي لمسمع 
 مى تنصب ع،بينما تسمية المنشأ شكؿ أو رسـ أو صورة تسمية أو تتخذ أي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
(: استخدمت تسميات المنشأ في البداية في الميداف الزراعي ثـ امتد إلى المنتجات األخرى،ولقد استخدمت أوال 1)

خاصة،وىي تحضى بحماية خاصة في التشريع الفرنسي باعتبارىا لتمييز منتجات الخمور لما تتميز بو مف صفات 
د الشروط التي يجب أف يستوفييا المنتوج يحدتـ تولذلؾ نظرا لحجـ االستيبلؾ ليذه المنتجات  مصدر ثروة كبيرة

... يد مف .لممز حتى يستفيد مف "تسمية مراقبة" وتتعمؽ ىذه الشروط بمساحة المنتوج،ودرجة الكحولية ومردودية الكرـو
ابف خمدوف لمنشر  -الحقوؽ الفكرية–الكامؿ في القانوف التجاري الجزائري التفاصيؿ أنظر:فرحة زراوي صالح،

  .350، 349، ص ص 2006والتوزيع، الجزائر،
(:2)  CHAVANNE Albert et BURST Jean jaques, Le droit de la propriété                      

industrielle,2eme éd, Dalloz, Paris,1980,p329.    
 .1976-07-23في  الصادر  59عدد يتعمؽ بتسميات المنشأ،ج ر  1976-07-16المؤرخ في  65-76ـ رق أمر (:3)
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سميات المنشأ دور كبير في ولت (.1)إنتاج معيف مرتبط بمنطقة ما وال ينتج في منطقة أخرى
جذب العمبلء لما يتضمنو اإلنتاج الصادر مف منطقة  أو مكاف جغرافي معيف مف 

معينة يتميز بيا عف غيره مف المنتجات،لذا فيو يحضى بإقباؿ  صفات أو خصائص
ترجع أساسا إلى  أىمية تسميات المنشأ وعميو فإفخاص مف قبؿ جميور المستيمكيف. 

دة ونوعية المنتجات المرتبطة بمنطقة جغرافية معينة لما ليذه األخيرة دورىا في ضماف جو 
 لعبلمةأما ا ،(2)صفات تنفرد فييا خصوصا العوامؿ الطبيعية والبشريةمف خصائص و 

أيضا دور كبير في جذب العمبلء وذلؾ لما لممنتجات والخدمات التي تميزىا مف  التي ليا
ف ضماف صفات معينة في المنتجات عىميتيا ناتجة ف أفإ معينة، صفات وجودة

 . عمى خبلؼ تسميات المنشأ الخدمات بحد ذاتياو 

سمع أو وعمى خبلؼ العبلمة التي يمكف لمالكيا احتكار استغبلليا عمى الإلى جانب ذلؾ 
 فالتصرؼ الجائزة قانونا،فإكما لو حؽ التصرؼ فييا بكؿ أوجو  الخدمات التي عينيا ليا

أو تممكيا ألغراض  االستئثار عميياأف يدعي ال يمكف ألحد  ةىي جماعي المنشأ تسميات
 مؾ المنطقة أو المكاف الجغرافيفي ت يتواجد ،إذ يحؽ لكؿ مفشخصية كاستعماليا كعبلمة

باإلضافة إلى ذلؾ فيي غير قابمة .في تمؾ المنطقة أف يستخدميا عمى السمع التي أنتجيا
 .(3)لمتنازؿ وذلؾ حماية لمصالح ىؤالء المنتجيف

مة المتعمؽ بالعبلمات يبلحظ أف المشرع حضر تسجيؿ كعبل 06-03وبالرجوع إلى أمر 
كما  غرافي لسمع أو خدمات معينة،س مع المصدر الجالرموز التي مف شأنيا أحداث لب

حالة ما إذا تـ تسجيؿ ىذه الرموز كعبلمة بغير حؽ تعرقؿ استعماؿ ذلؾ البياف  أضاؼ
عميو يمكف القوؿ أنو يمكف و  .(4)ف ليـ الحؽ في استعمالوالجغرافي مف قبؿ أشخاص آخري

استعماؿ تسمية المنشأ كعبلمة شرط أف تكوف المنتجات التي توضع عمييا العبلمة تتمتع 
التي تحمؿ عبلمة المعدنية  بخصائص التي تعرؼ بيا تمؾ المنطقة،مثاؿ ذلؾ المياه

 يمكف أف يستأثر ممة افري ال"افري" الصادرة مف منطقة  افري،غير أنو باعتبار أف ك
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .254(: سمير جميؿ حسيف الفتبلوي، الممكية الصناعية وفؽ القوانيف الجزائرية، المرجع السابؽ،ص1)
 . 258(: المرجع نفسو،ص2)
 .354ص، المرجع السابؽ، -الحقوؽ الفكرية–صالح،الكامؿ في القانوف التجاري الجزائري  فرحة زراوي (:3)
 .، المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مف األمر رقـ  7مف المادة  7ة الفقر  أنظر (:4)
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نو يجب إضافة إشارة إلى جانب كممة افري حتى يتـ تمييزىا عف غيرىا مف بيا أحد،فإ
وىذا ما أكده قضاة المحكمة العميا بشأف تسمية  "  ضمف نفس التسمية.العبلمات التي تت

افري"،عمى أف إضافة اسـ عائمي لتسمية "افري"لتصبح "افري موكاح"، فيي بذلؾ تتميز 
 .(1)عف "افري إبراىيـ"

 الفـرع الثاني
 تمييز العالمة عن االبتكارات الجديدة

مف عناصر الممكية تي تعد ىي األخرى الاالبتكارات الجديدة  تتميز العبلمة أيضا عف
، والتي يقصد بيا: "االختراع المحمي عف طريؽ براءة وكذلؾ النموذج والرسـ الصناعية
في  عمى ابتكار في الموضوع ويتمثؿإما ترد  وعميو فاالبتكارات الجديدة. (2)الصناعي"

ماذج شمؿ الرسـو والنابتكار في الشكؿ ويإما عمى  و اءة االختراع)أوال(،بر 
، وىي كميا حقوؽ تمنح لصاحبيا حؽ مطمؽ في مواجية الكافة عمى )ثانيا(الصناعية

خبلؼ الحؽ في العبلمة التي تمنح صاحبيا حؽ نسبي ،كما أف مدتيا محدودة عمى 
ويضاؼ إلى ىذه االبتكارات التصاميـ .بيا لمدة أطوؿ االحتفاظالتي يمكف  خبلؼ العبلمة

 .)ثالثا(2003في  ألوؿ مرة المشرع لتي نص عمييا،االشكمية لمدوائر المتكاممة

 .براءة االختراعو  : العالمةأوال
باختراعو  لو الوثيقة التي تسمميا الجية المختصة لممخترع وتعترؼ عيقصد ببراءة االخترا 

ختراع السند الذي يبيف ويحدد اال" .ويعرفيا بعض الفقو بأنياوتمنح لو الحماية القانونية
الحماية المرسومة لو قانونا ويعطيو الحؽ في استغبللو وحده يمنع حائزه ويرسـ أوصافو و 

ستغبلؿ الصناعي سواء كاف متعمقا البراءة عف كؿ ابتكار جديد قابؿ لبل تمنحدوف غيره و 
صناعية مستحدثة أو تطبيؽ جديد لطرؽ أو جديدة أو بطرؽ أو وسائؿ  منتجات صناعيةب

 .(3)معروفة وسائؿ صناعية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .125،ص2000لسنة  1،المجمة القضائية،عدد07/1999/ 13بتاريخ  المحكمة العميا الصادر  قرارانظر  (:1)

(2) : Est considérée comme une création industrielle, « L’invention protégée par le brevet 

ainsi que le modèle et le dessin industrielle » . HAMIDI Hamid : Réforme économique et 

propriété industrielle, OPU, Alger, 1993, p07. 
 .23ات التجارية في القانوف األردني والمصري، المرجع السابؽ، صالعبلم(: صبلح سمماف األسمر، 3)
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رفيا البعض اآلخر عمى أنيا: "السند القانوني الذي يمنح لصاحب اختراع صناعي كما ع
 قد عرؼ براءة االختراع فيمف  أما المشرع الجزائري.(1)حؽ خالص لبلستغبلؿ لمدة محددة "

 :أنياوذلؾ عمى   ببراءة االختراع المتعمؽ (2)07-03مف أمر رقـ 2مف المادة  2 الفقرة
 ختراع"."وثيقة تسمم لحماية ا  

حؿ  مف نفس األمر ىو فكرة لمخترع تسمح عمميا بإيجاد 2مف المادة1واالختراع طبقا لمفقرة 
ىذه  في كوفويكمف االختبلؼ بيف العبلمة وبراءة االختراع لمشكؿ محدد في مجاؿ التقنية. 

 ىو حؽ نسبي، إذ أنيا تيدؼ إلى يرة تمنح صاحبيا حؽ مطمؽ بينما الحؽ في العبلمةاألخ
، ولذلؾ ال يشترط فييا الجدة رفع المبسالخدمات عف غيرىا المماثمة ليا و ز المنتجات و تميي

في االختراعات،فيكفي أف تكوف العبلمة شاغرة وقت إيداعيا في نطاؽ  ةالمطمقة المفروض
 النشاط المخصص ليا.

لى جانب ذلؾ تتميز العبلمة عف براءة االختراع في مدة الحمايةو  راءة في بالحؽ  ، إذ أف ا 
ىو ،و يصبح مف حؽ الجميع استعمالو، و ثـ يسقط في المجاؿ العاـ المدة  محدد  االختراع
، بينما العبلمة فقد تكوف أبدية إذا (3)المشار إليو أعبله 07-03سنة وفقا لؤلمر  20 محدد ب

 ما تـ احتراـ مواعد تجديدىا .

 .الرسوم والنماذج الصناعية: العالمة و ثـانيا
سب السمع والبضائع ب وتنسيؽ لمخطوط بطريقة معينة ومبتكرة تككؿ ترتي يقصد بالرسـو"

المنتجات والسجاد برونقا جميبل ليشد انتباه المستيمؾ كما ىو الحاؿ في الرسـو الخاصة 
واألواني الخزفية.أما النماذج الصناعية فيقصد بيا كؿ شكؿ أو قالب أو ىيكؿ يستخدـ 

را خاصا بيا يميزىا عف غيرىا كما ىو الحاؿ في لصناعة السمع بشكؿ يضفي عمييا مظي
 .(4")وزجاجات العطور السياراتصناعة ىياكؿ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) : HAMIDI Hamid : Réforme économique et propriété industrielle, op.cit. p07. 

 ،المرجع السابؽ.مؽ ببراءة االختراعيتع 2003يوليو  19مؤرخ في  07-03(: األمر رقـ 2)
 .،المرجع نفسو 07-03رقـ  مف األمر 09 المادة (:3)
 .23المرجع السابؽ ص  العبلمات التجارية في القانوف األردني  والمصري،(: صبلح سمماف األسمر، 4)
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 86-66والنماذج الصناعية بموجب أمر بتنظيـ الرسـو اىتـقد وبالنسبة لممشرع الجزائري ف
 و كاألتي: من 1في المادة عرفيا وقد 

"يعتبر رسما كل تركيب خطوط وألوان أو يقصد بو إعطاء مظير خاص لشيء صناعي 
بألوان أو ويعتبر نموذجا كل شكل قابل لمتشكيل ومركب أو خاص بالصناعة التقميدية 

عي أو خاص بالصناعة التقميدية، يمكن استعمالو كصورة بدونيا أو كل شيء صنا
 (.1)"الخارجي أصمية لصنع وحدات أخرى ويمتاز عن النماذج المشابية لو بشكمو

يتضح مما سبؽ أف الرسـو والنماذج الصناعية تتعمؽ بالشكؿ الخارجي لممنتجات لتظير  
النماذج الصناعية الرسـو و  بمظير خاص جذاب يميزىا عف غيرىا،ويرى بعض الفقو أف

ا وفائدتيا عمى خبلؼ براءة السمع والمنتجات بغض النظر عف جودتيتعني بشكؿ 
 .(2)بذلؾ االختراع التي تعني

 ويجوز أف يشكؿ النموذج الصناعي أيضا عبلمة لتمييز المنتجات كزجاجات العطور
استعماؿ المتعمؽ بالعبلمات إذ يجوز  06-03ىذا ما أكده المشرع في األمر رقـ مثبل،

يتخذ عبلمة  أف إذ مف مصمحة الصانع (3)"األشكاؿ المميزة لمسمع أو توضيبيا" كعبلمات
وفي نفس الوقت يقـو بإيداعيا كنموذج صناعي باعتبار أف ىذا األخير محدد لمدة معينة 

العبلمة التي يمكف االحتفاظ بيا لمدة أطوؿ عف ثـ يسقط في المجاؿ العاـ عمى خبلؼ 
ذلؾ حتى يحتفظ النموذج بنفس إقباؿ العمبلء قبؿ أف يسقط في المجاؿ و  طريؽ تجديدىا

 .(4)العاـ
غير أنو الستعماؿ الشكؿ كعبلمة يشترط أف يكوف قابؿ لمفصؿ عف وظيفتو،فإذا كاف غير قابؿ 

 لمفصؿ يصبح الشكؿ غير مميز،فالمشرع استثنى مف التسجيؿ الرموز التي تمثؿ شكؿ السمع 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 النماذجيتعمؽ بالرسـو و  1966-04-28ؤرخ في م 86-66مف أمر رقـ  01مف المادة  1(: أنظر الفقرة1)

 .1966-05-03الصادر في 35العدد  الصناعية،ج ر
(2) : SAINT GAL yves, Protection et valorisation des marques de commerce ou de service, 

op. cit.p. A3.                                                                                                                                 

 .المرجع السابؽ، المتعمؽ بالعبلمات 06-03)أوال( مف األمر رقـ2المادة(:3)    
دار الثقافة لمنشر  ،الطبعة األولى،التجاريةشرح التشريعات الصناعية و  صبلح زيف الديف،(:4)   

   .99،ص2005والتوزيع،عماف،
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.وحسب جانب مف (1)أو غبلفيا إذا كانت الطبيعة أو وظيفة السمع أو التغميؼ تفرضيا   
لفرنسي عندما تبنى معيار "الشكؿ فإف المشرع الجزائري أخذ بنفس موقؼ نظيره ا الفقو
 . (2)عف الوظيفة"الفصؿ  القابؿ
 التصاميم الشكمية لمدوائر المتكاممة. تمييز العالمة عن ثالثا:

ف تنظيـ التصاميـ الشكمية لمدوائر المتكاممة ىو أمر جديد في الجزائر إذ لـ يسبؽ إ
ف صدور القانوف المتعمؽ بلممشرع الجزائري أف تطرؽ إلييا ر رقـ حمايتيا بموجب األم، وا 

كاف استجابة لمتطمبات االنضماـ إلى المنظمة   (3)2003-07-19المؤرخ في  03-08
العالمية لمتجارة، التي تستوجب أف تتفؽ قوانيف الممكية الفكرية مع أحكاـ اتفاقية الجوانب 

ـ لتنظي 08-03المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية)تربس(،فصدر األمر رقـ 
التصاميـ الشكمية لمدوائر المتكاممة إلى جانب النصوص الجديدة المتعمقة بالممكية الفكرية 

 .2003التي صدرت كميا في 
تعمؽ الم 08-03أمر رقـ مف  2ويقصد بالدائرة المتكاممة حسب الفقرة األولى مف المادة
 بحماية التصاميـ الشكمية لمدوائر المتكاممة عمى أنيا:

كاممة: منتوج في شكمو النيائي أو في شكمو االنتقالي يكون أحد عناصره " الدائرة المت
عمى األقل عنصرا نشيطا وكل االرتباطات أو جزءا منيا ىي جزء متكامل من جسم و/أو 

 ."سطح لقطعة من مادة، ويكون مخصصا ألداء وظيفة إلكترونية
  كما يمي:  08-03رقـ  األمرمف  2أما التصميـ الشكمي فمقد عرفتو الفقرة الثانية مف المادة

التصميم الشكمي، نظير الطوبوغرافيا:كل ترتيب ثالثي األبعاد،ميما كانت الصيغة التي "
يظير فييا،لعناصر يكون أحدىا عمى األقل عنصرا نشيطا ولكل وصالت دائرة متكاممة 

ض أو لمبعض منيا أو لمثل ذلك الترتيب الثالثي األبعاد المعد لدائرة متكاممة بغر 
 التصنيع".
 بيف العبلمة والتصاميـ الشكمية لمدوائر  مما سبؽ يظير االختبلؼ جمياوانطبلقا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ع السابؽ، المرجالمتعمؽ بالعبلمات 06-03)ثالثا( مف األمر 7(: المادة 1)
 .302ص، المرجع السابؽ،-الحقوؽ الفكرية–(: فرحة زراوي صالح،الكامؿ في القانوف التجاري الجزائري 2)
 ،يتعمؽ بحماية التصاميـ الشكمية لمدوائر المتكاممة،المرجع السابؽ.2003يوليو19المؤرخ في  08-03(: أمر رقـ 3)
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و ذات الشروط المفروضة في براءة المتكاممة، التي تعتبر ابتكار جديد والتي تشترط في
االختراع والرسـو والنماذج الصناعية مف جدة وابتكار والقابمية لمتطبيؽ الصناعي، ويتمتع 

سنوات.أما العبلمة كما أشارنا فيي مف 10أصحابيا بحؽ استئثاري في استغبلليا ولمدة 
جات أو الخدمات اإلشارات المميزة والتي يتمتع صاحبيا بحؽ نسبي،وذلؾ في حدود المنت

 سنوات قابمة لمتجديد.10التي سجمت مف أجميا،وتتمتع بحماية لمدة

 الفـرع الـثالث
 تمييز العالمة عن اسم الدومين

عرؼ العالـ في اآلونة األخيرة ظيور نوع جديد مف التجارة ال يعرؼ حدودا وىي التجارة 
ـ في خدمة العديد مف الذي ساى تااللكترونية التي ظيرت مع انتشار استخداـ االنترن
ومع تطور التجارة االلكترونية وزيادة أوجو النشاط البشري ومنيا التبادؿ التجاري.

االستيبلؾ عبر شبكة األنترنت تفطنت المشروعات ألىمية وضرورة اتخاذ عنواف 
لمتعريؼ بيا وبنشاطيا وما تعرضو مف منتجات وخدمات لجذب  أو اسـ الدوميف الكتروني
مف الدخوؿ  ؾسمح لممستيميؼ منتجاتيا،كما أف ىذا العنواف سوؼ يء وتصر العمبل

 االتصاؿ بيا.كذا ييا بكؿ حرية وسيولة و عمالطبلع وا
أسماء الدوميف وغياب نظاـ قانوني لتنظيـ تسجيميا  رغير أف الحرية المطمقة في اختيا

منيا العبلمات خاصة المشيورة فتح المجاؿ لمكثير مف المشروعات بأف تتخذ أسماء 
بغرض االستفادة مف  دوف أف تممؾ الحؽ عمييا،وذلؾ االنترنتكعناويف ليا عمى شبكة 

وىذا مف شأنو حرماف أصحاب الحؽ عمييا مف اتخاذىا  الشيرة التي اكتسبتيا العبلمة
أسماء الدوميف وبيف بيف أصحاب كأسماء دوميف، وىذا ما أثار العديد مف المنازعات 

وخاصة  .متخذة كأسماء الدوميفوؽ سابقة عمى التسميات الاألشخاص الذيف يممكوف حق
 مف  تسجيؿ نفس االسـ في كؿ أنحاء العالـ عمى الغير يؿ اسـ الدوميف يحـرتسجأف 

 .Premier arrivé, Premier servi  (1)في التسجيؿ" ةطبقا لقاعدة " األسبقي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
بالتجارة...، المرجع (: محمد عبد الرحمف الشمري، حماية العبلمة التجارية في ضوء اتفاقية الجوانب المتصمة 1) 

شريؼ محمد غناـ،حماية العبلمات التجارية عبر األنترنت في عبلقتيا بالعنواف .وأنظر كذلؾ:118السابؽ،ص
 .03،ص 2003ني،دار النيضة العربية،القاىرة،االلكترو 
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عمى شبكة عريؼ بالمنتجات والخدمات لمت أيضاوباعتبار أف اسـ الدوميف يستخدـ 
لكونو أيضا إشارة مميزة يطرح و  ستدعي التمييز بينو وبيف العبلمة،ي فيذا األنترنت 

وني لمعبلمات، التساؤؿ حوؿ إمكانية اعتباره عبلمة وبالتالي يطبؽ عميو النظاـ القان
لئلجابة عف ذلؾ نتعرض أوال إلى تعريؼ العبلمة،ثـ بياف أوجو التمييز بينيما، وأخيرا و 

 .حكـ تسجيؿ العبلمة كاسـ دوميف
 .(1)مفيوم اسم الدومين :أوال

عنواف موقع يوضع عمى شبكة االنترنت يمكف عف " :أنوالدوميف اسـ يعرؼ البعض 
ريؼ بما يقدمو لمعالـ مف منتجات أو خدمات تجارية التعريؼ بصاحب الموقع والتع طريقو
ف بدوف أفضؿ وسيمة لئلعبل أنو يعدو ينية أو عممية أو أية أنشطة أخرى.أو م
ركزت في تعريفو عمى الطبيعة الفنية لمعنواف االلكتروني وىناؾ آراء أخرى .(2)"نفقات

راف المعمومات عبر تتـ عف طريؽ حروؼ معينة تسمح بدو  (3)وعرفوه بأنو: "ترجمة ألرقاـ
 ."شبكة االنترنت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اء يستخدـ بعض الفقو مصطمح الموقع االلكتروني أو العنواف االلكتروني أو أسماء النطاؽ لمداللة عمى أسم(:1) 
"وحسب رأي د.نوري حمد خاطر فإنو يفضؿ استخداـ تسمية الموقع االلكتروني Le nom de domaine ف "الدومي

)أسماء الدوميف( فيو أدؽ تعبيرا،لكوف الموقع يحمؿ أسماء تجارية وعبلـ وشعار وعبلمات مميزة عمى مصطمح 
دار وائؿ لمنشر  ،1الطبعة -لصناعيةالممكية ا–أخرى.أنظر نوري حمد خاطر، شرح قواعد الممكية الفكرية 

إلى عناويف الكترونية دولية أو عامة ال تنتمي إلى  تنقسـ العناويف االلكترونيةو  .376،ص2005،والتوزيع،عماف،األردف
وطنية تنتيي بحرفيف مف حروؼ كؿ دولة ومف أمثمتيا العناويف وعناويف الكترونية   com, .org, .net.أية دولة مثؿ:

شريؼ محمد غناـ،حماية العبلمات التجارية عبر األنترنت...،المرجع  أنظر :  Dz.أو الجزائرية  fr.الفرنسية 
 .10السابؽ،ص

محمد عبد الرحمف الشمري، حماية العبلمة التجارية في ضوء اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة...، المرجع (: 2)
 .115السابؽ،ص

لكف نظرا لصعوبة حفظ األرقاـ الكبيرة تـ  لى موقع الدوميف ىو أساس رقمي(: إذ أف األساس الذي يتـ الوصوؿ بو إ3)
لخادـ فيتعرؼ استبداليا بأسماء لتسييؿ التعرؼ عمى الموقع،عمى أف تترجـ ىذه الحروؼ إلى أرقاـ عند وصوليا إلى ا

...،المرجع شريؼ محمد غناـ،حماية العبلمات التجارية عبر األنترنت.أنظر في ذلؾ: عمى الموقع المطموب
حماية العبلمة التجارية في ضوء اتفاقية الجوانب المتصمة  ،الشمري محمد عبد الرحمف.وكذلؾ:11السابؽ،ص
 .116المرجع السابؽ،ص،بالتجارة...

( و المتغير يتكوف عمى http://www)ىو كما أف اسـ الدوميف يتكوف مف جزء ثابت و أخر متغير،الجزء الثابت
  =( أو االستخداـGov.الدولة ) تاستخداما مثؿ تبلستخداما( وفقا لgénériqueي مستوييف مستوى أوؿ)نوع
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د إلى الوظيفة التي يؤدييا أف اسـ الدوميف ينبغي أف يستنأما الجانب اآلخر مف الفقو يرى 
عبر  شخص  لمتعرؼ مف خبللو عمى وحسب رأييـ فإنو يعتبر البدؿ لمعنواف البريدي 

سيمة لبلتصاؿ عبر شبكة األنترنت،كما أنو عنواف افتراضي نت ،فيو مجرد و شبكة االنتر 
نما عمى شبكة األنترنت  .(1)ألنو ال يحدد مواقع المشروعات عمى أرض الواقع وا 

ويتضح مف خبلؿ كؿ ىذه التعريفات المختمفة باختبلؼ الزاوية التي ينظر إلييا عند 
كبيرة بالنسبة ألصحابيا  تعريؼ اسـ الدوميف، أف ىذا األخير أصبح يكتسي اليـو أىمية

ولمستخدمي األنترنت، فبعد أف كاف يؤدي وظيفة فنية وذلؾ بتحديده ليوية الموقع عمى 
 شبكة األنترنت، أصبح يؤدي وظيفة اقتصادية وتجارية، فيو يعد وسيمة فعالة لئلعبلف
عف المنتجات والخدمات وحتى المشروعات التي تقـو بعرضيا وذلؾ لجذب العمبلء 

حصتيا في السوؽ خاصة مع انتشار استعماؿ األنترنت الذي ساعدىا كثيرا في  وتوسيع
عممية تصريؼ منتجاتيا وخدماتيا.وباإلضافة إلى ذلؾ فيي تعد وسيمة ىامة لمتمييز بيف 

  .(2) عبر شبكة االنترنت والتي تعمؿ في نفس قطاع النشاط مختمؼ المشروعات
 .الدومين أوجو التمييز بين العالمة واسم :انياــث

يظير  المقصود مف اسـ الدوميف أو الموقع االلكتروني كما يطمؽ عميو البعض انبعدما بيّ 
أنو يقترب مف العبلمة في بعض األوجو ويختمؼ عنيا في أوجو أخرى، وىذا ما أثار 

 (.3)جدال فقييا كبيرا حوؿ طبيعتو القانونية 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
عبد اهلل حميد  لؾ:( أنظر في ذdz.(،الجزائر )fr.(...و مستوى أخر إقميمي أو وطني مثؿ فرنسا)com.التجاري) =

 .167المرجع السابؽ،صتجارة....، سميماف الغويري ، العبلمات المشيورة وحمايتيا ضمف اتفاقية الجوانب المتصمة بال
 .15413...،المرجع السابؽ،ص صاالنترنت(: شريؼ محمد غناـ،حماية العبلمات التجارية عبر 1)
 وأنظر كذلؾ:.ومايميا 16شريؼ محمد غناـ،حماية العبلمات التجارية عبر االنترنت...،المرجع السابؽ،ص (:2)

المرجع يورة وحمايتيا ضمف اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة...، الغويري عبد اهلل حميد سميماف، العبلمات المش
 .172السابؽ،ص

أثارت الطبيعة القانونية السـ الدوميف جدال كبيرا في الفقو،فاتجيت بعض اآلراء إلى إدراجو ضمف عناصر الممكية  (:3)
وطف أو محؿ اإلقامة بالنسبة الصناعية أما جانب آخر فيرى عكس ذلؾ،فاعتبره البعض أنو موطف افتراضي يشبو م

باعتبارىما وسيمة لئلعبلف  Minitelلؤلشخاص الطبيعييف، أما البعض األخر يرى أنو يشبو رقـ الدخوؿ في خدمة اؿ
عف النشاطات التجارية كما أنيما يتشابياف مف الناحية الفنية، إذ يتكوف العنواف االلكتروني ورقـ الدخوؿ إلى ىذه 

اـ تسمح لممستخدـ مف الدخوؿ إلى البيانات والمعمومات.  وذىب البعض األخر أنو فكرة متميزة  الخدمة  مف حروؼ وأرق
  =ال  تشبو أي  نظاـ  قانوني  قائـ. وبالنسبة لمفقو الذي يرى أف اسـ الدوميف  ينتمي إلى عناصر الممكية الصناعية
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نفس الوظيفة وىي  وتتمثؿ أوجو التشابو بيف العبلمة واسـ الدوميف في كونيما يؤدياف
سـ الدوميف يعتبر إشارة مميزة كالعبلمة تستعممو الشركات أو الدوؿ عمى وظيفة التمييز فإ

شبكة األنترنت تمييزا ليا عف غيرىا ولمتعريؼ بنشاطيا وعرض 
فالحماية  الحماية المقررة لكؿ منيما  حماية مؤقتة،باإلضافة إلى أف لمجميور،خدماتيا

سنوات في القانوف الجزائري مع إمكانية تجديد مدة  10ة بالمقررة لمعبلمة محدد
 المقررة لوالحماية  مدة ف بالنسبة السـ الدوميف(،أما 06-03مف أمر  05الحماية)المادة 

يجوز لصاحب طمب التسجيؿ إلى الجية المختصة، و ىي سنتاف تبدأ مف تاريخ تقديـ 
    .(1)الحؽ أف يقدـ طمبا بتجديده في نياية السنة الثانية

ىي إحدى فروع في كوف ىذه األخيرة  فتتمثؿ العبلمةاسـ الدوميف و االختبلؼ بيف  أما أوجو
تقوـ التي  المميزة اإلشاراتالمشروع االقتصادي،فيي مف ب رتبطةالممكية الصناعية الم

،إلى جانب وظائؼ أخرى المنافسة ليا عف غيرىابدور تمييز المنتجات والخدمات 
كما أنيا تحضى بنظاـ ،عنيا لئلعبلفات وضماف جودتيا،ووسيمة كضماف مصدر المنتج

يؼ عمى صاحب الموقع االلكتروني بينما اسـ الدوميف وسيمة لمتعر ،قانوني خاص
حيث نطاؽ ميف مف و كما تختمؼ العبلمة عف اسـ الد.وبأنشطة مختمفة مشروع ذاتوالو 

 ي حدود اإلقميـ الذي سجمتالحماية فطبقا لمبدأ إقميمية العبلمة فإف حمايتيا مقصورة ف
الدوميف فبل تخضع لمبدأ بينما أسماء ىذا الشأف، فيو،دوف اإلخبلؿ باالتفاقيات الدولية في

نما   .(2)تمر عبر حدود العالـ اإلقميمية فيي غير محصورة بمنطقة جغرافية محددة وا 
ة السـ بالنسب إقميـ دولة أخرى بعكس األمر في وتبعا لذلؾ يجوز تسجيؿ نفس العبلمة

 في كؿ ي  حالة  تسجيمو  فإنو يصبح مف غير الممكف تسجيؿ نفس االسـفف الدوميف، 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ـ التجاري والعنواف التجاري،وحسب بعضيـ فإف اسـ فيستندوف في ذلؾ إلى تشابو اسـ الدوميف مع العبلمة واالس=

شريؼ محمد غناـ،حماية  الدوميف ىو مجرد استخداـ لئلشارات المميزة في مجاؿ األنترنت أنظر تفصيبل عف ذلؾ:
 وما بعدىا. 34العبلمات التجارية عبر األنترنت...،ص

 .55، 54المرجع السابؽ،ص ص،ت ...شريؼ محمد غناـ، حماية العبلمات التجارية عبر األنترن (:1)
الشمري، حماية العبلمة التجارية في ضوء اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة....،المرجع  محمد عبد الرحمف (:2)

العبلمات المشيورة وحمايتيا ضمف اتفاقية الجوانب  الغويري، . وأنظر كذلؾ: عبد اهلل حميد سميماف120السابؽ،ص
 . 1684169جع السابؽ، ص صالمتصمة بالتجارة....، المر 
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  لمذي تـ استخدامو كاف بغرض استخدامو في قطاع نشاط مختمؼ عالـ حتى ولودوؿ ال
نجد مف حيث أشكاؿ  ومف أوجو االختبلؼ أيضا.وىذا طبقا لمبدأ أسبقية التسجيؿ

في ىو الشأف كما  غير مادية مادية و مف عناصر  تكوف العبلمة يجوز أف تإذ  العبلمات
أما أسماء الدوميف فبل يمكف أف تتشكؿ إال بعناصر ،عبلمة الرائحةالصوتية أو العبلمة 

 سماء...الخ. األكممات أو الرقاـ أو أو األ رموزكالمادية مرئية 
 يجب أف يحدد صاحب العبلمة فئة المنتجات تسجيؿ العبلمات  طمبإيداع نو أثناء كما أ

العبلمة،أما بالنسبة السـ  مبدأ تخصيصالعبلمة عمييا طبقا ل التي سيتـ تسجيؿوالخدمات 
سواء كاف أحد الذي يتـ فيو تسجيمو د المجاؿ يحدمسجمو بذلؾ،غير أنو ممـز بتالدوميف فبل يمـز 

 .fr, .dz"(1)."أو أحد المجاالت الوطنية مثؿ "com ، .net، .org." المجاالت الدولية مثؿ

الفقو أنو مف المناسب  جانب مفذىب  اسـ الدوميف،ؼ بيف العبلمة و وأماـ ىذا االختبل
يف ألنيما يمعباف نفس دور اسـ الدومو  التشابييمتقريبو مف االسـ أو العنواف التجاري 

عمى شبكة  غيرهيزه عف تميو تعريؼ بو لم تخذىا صاحب المشروعباعتباره وسيمة ي
سـ .وعميو يعتبر إ(2)، وأنو"نوع مف االسـ التجاري ولكف عمى شبكة االنترنت"االنترنت

.ونحف نتفؽ مع ىذا الرأي باعتباره (3)الدوميف عنصرا جديدا مف عناصر الممكية الصناعية
تطبيؽ األحكاـ الخاصة بالعنواف أو االسـ التجاري خاصة فيما يمكف إشارة مميزة بالتالي 

 يتعمؽ بالحماية القانونية.
 

 .تسجيل العالمة كاسم الدومين ثالثا:
الدوميف مف قبيؿ اإلشارات المميزة غير أنيما مختمفاف   تبيف مما سبؽ أف العبلمة واسـ

 مف الناحية القانونية،غير أف ذلؾ لـ يمنع األشخاص مف تسجيؿ العبلمات كأسماء

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ي محمد عمواف، المنازعات حوؿ العبلمات التجارية وأسماء مواقع النترنت، مجمة الشريعة رامأنظر  (:1)
العبلمات المشيورة  الغويري، عبد اهلل حميد سميماف. وأنظر كذلؾ: 325الى  239،ص مف 2005 22والقانوف،عدد

ريؼ محمد غناـ، حماية شو  . 170لمرجع السابؽ، ص صوحمايتيا ضمف اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة....، ا
 .56العبلمات التجارية عبر األنترنت... ، المرجع السابؽ،ص

 . 59شريؼ محمد غناـ، حماية العبلمات التجارية عبر األنترنت... ، المرجع السابؽ،ص (:2)   
 .61نفسو،ص  المرجع (:3)   
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 االنترنتكة ،فبعدما تفطنت المشروعات عمى أىمية اتخاذ أسماء الدوميف عمى شبالدوميف
.واإلشكاؿ ال يطرح إذا كاف صاحب كأسماء ليا الغير اتخاذ عبلمات  إلىسارعت 

العبلمة ىو نفسو مف قاـ بتسجيؿ اسـ الدوميف لمتعريؼ بنفسو وبمنتجاتو أو خدماتو 
إذا كاف مسجؿ اسـ الدوميف شخص أخر غير  لمجميور عمى شبكة االنترنت ، لكف

حداثإلى فإف ذلؾ سيؤدي   صاحب العبلمة الذي  المبس في ذىف المستيمؾ تضميؿ وا 
  Panasonicاسـ الدوميف  ـاستخداالمشروع ك يدخؿ عمى الشبكة لمتعرؼ عمى موقع

 ،إذ أف  Panasonicاالتصاالت باالشتباه مع العبلمة االلكترونية أو أجيزة  ةلبيع األجيز 
إذا تعمؽ األمر ة استعماؿ عبلمات الغير كأسماء الدوميف أصبحت ظاىرة شائعة خاص

عادة ما يكوف و التي تعتبر الضحية األولى لمثؿ ىذه التصرفات، العبلمات المشيورة ب
إحداث  ىو العبلمة كاسـ الدوميف مف قبؿ شخص غير صاحب يااستعمالالغرض مف 

بقصد االستفادة مف شيرتيا ومنع أصحابيا  الزبائف خمط في ذىف المستيمؾ وجمب
إعادة  ىو لمواقعيـ عمى الشبكة،كما قد يكوف الغرض مف ذلؾ بتسجيميا كأسماء دوميف

جانب مف ويعتبر ذلؾ حسب  .(1)بأثماف باىضة األصميةمشركة صاحبة العبلمة بيعيا ل
الفقو استيبلء غير مشروع عمى حؽ الغير عمى شبكة األنترنت وىو ما يعرؼ ب" 

  التسجيؿ التعسفي. أو  « cyber squattage »يسمى .أوما (2)القرصنة االلكترونية"
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

التي تممؾ العبلمات المشيورة     (Panavision Internationale)قضية شركة وعمى سبيؿ المثاؿ  (:1) 
(Panavision,Panaflex) سجؿ 1950طت ىاتاف العبلمتاف بعمؿ الشركة بالتصوير الفوتوغرافي، وفي عاـ وقد ارتب 

Dennis Toppen     اسـ الدوميف بعنواف(Panavisio.com) وسجؿ بعد ذلؾ اسـ دوميف آخر 
بتسجيؿ ىاتاف العبلمتاف كأسماء دوميف ليا عمى شبكة  vision Panaوذلؾ قبؿ تقدـ شركة  (Panaflex.com)بعنواف
بالتوقؼ في استعماؿ ىذه األسماء كاسـ دوميف لو وىو  Dennisبالطمب مف  Pana visionنت.وقد قامت شركة االنتر 

بالفعؿ و الذي لـ يقـ بأي عمؿ حقيقي الستعماؿ أسماء الدوميف،الذيف قاـ بتسجيميا،وكاف ىدفو الحصوؿ عمى الماؿ 
األسماء كأسماء  لتوقؼ عف استعماؿ ىذهدوالر كتعويض مف أجؿ ا 13000مبمغ    Panavisionمف Dennisطمب 

، حماية الشمري محمد عبد الرحمفعف  لمنع االعتداء. Dennisدعوى ضد  Panavisionدوميف لو وقد أقامت شركة 
وفي . 121العبلمة التجارية في ضوء اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية،المرجع السابؽ،ص

رامي محمد عمواف، المنازعات حوؿ العبلمات التجارية وأسماء  :أنظرالعبلمات وأسماء المواقع  صور المنازعات حوؿ
 ومايمييا. 266مواقع النترنت،المرجع السابؽ،ص

 . 253شريؼ محمد غناـ، حماية العبلمات التجارية عبر األنترنت... ، المرجع السابؽ،ص (:2) 
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الحماية لمعبلمات  الوطنية عف توفير التشريعات وقصورومع تفاقـ ظاىرة القرصنة 
فكاف مف الضروري  أسماء الدوميف تتعدى حدود الدولة باعتبار ، و خارج إقميمياالمشيورة 

البحث عف وسيمة فعالة توفر الحماية ليذه األخيرة مف أعماؿ القرصنة،فتصدى القضاء 
تقميد العبلمات األحكاـ المطبقة في مجاؿ ليذه الظاىرة بتطبيؽ  األمريكيو  األوروبي

والمنافسة غير المشروعة وكذا المسؤولية التقصيرية والحكـ عمى المعتدي بعقوبات جزائية 
في حالة التقميد  وبالتعويضات إذا توافرت حالة المنافسة غير المشروعة أو حالة 

كما أف ظاىرة . (1)صاحبو إلىالدوميف أو نقمو  اسـالمسؤولية التقصيرية ووقؼ استخداـ 
خاص  إلى إعداد نظاـ قانونيكالتشريع األمريكي صنة دفعت بعض التشريعات القر 

وىو "قانوف حماية  1999نوفمبر 29لمواجية أعماؿ القرصنة االلكترونية والذي صدر في 
 .(2)المستيمؾ مف القرصنة االلكترونية"

ت قواعد دولية تنظـ حماية العبلما فكاف البد مف إيجاد أيضا وعمى المستوى الدولي
 ،وتحقؽ ذلؾالمشيورة مف أعماؿ القرصنة واستعماليا كعناويف الكترونية مف غير مالكيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .وما يمييا 164 (:المرجع نفسو،ص1)
ضد المعتدي مسجؿ اسـ الدوميف مطالبا إياه بالغاه أو نقمو إليو  عينية  ع دعوى(: يسمح ىذا القانوف لممستيمؾ برف2)

.راجع:شريؼ إذا لـ يتـ التوصؿ إلى ىذا األخير،مع منح تعويضات لمالؾ العبلمة األصمي لجبر الضرر الذي أصابو
  .187ص محمد غناـ، حماية العبلمات التجارية عبر األنترنت... ، المرجع السابؽ،

 The national Telecommunication andقترحت اإلدارة الوطنية لممعمومات و االتصاؿ عف بعد ا كما 

information Administration (NTIA)    إنشاء مؤسسة خاصة ال  1998في الواليات المتحدة األمريكية سنة
 ميت ىذه المؤسسة :تيدؼ إلى تحقيؽ الربح يعيد إلييا باإلشراؼ عمى نظاـ أسماء الدوميف و تسجيميا و س

The Internet corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)    و قد حمت ىذه المؤسسة
التي كانت تتولى اإلشراؼ The Internet Assigned Numbers Authority (IANA)محؿ الييئة الحكومية 

مف المنظمة العالمية التجارة المشورة  فعنية بشؤو كما طمبت اإلدارة األمريكية المعمى تسجيؿ أسماء الدوميف مف قبؿ.
ازعات المتعمقة تسوية المنى الدولي لتنظيـ أسماء الدوميف و لمممكية الفكرية لوضع نظاـ موحد يمكف قبولو عمى المستو 

موحدة السياسة ال ىي الجية التي تشرؼ عمى تنفيذ l’ICANNأف  مع اإلشارة  بيف العبلمات التجارية.بالتداخؿ بينيا و 
التي وضعت لتسوية المنازعات المتعمقة بأسماء الدوميف و ىي تتضمف تسوية منازعات أسماء الدوميف عف طريؽ 
التحكيـ بالطريؽ االلكتروني مف خبلؿ مركز المنظمة العالمية لمممكية الفكرية لمتحكيـ و الوساطة أو عف طريؽ أحد 

 مقدمي الخدمة المعتمديف.أنظر تفصيبل في ذلؾ: 
http//www.syrianlaw .org 
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عددا مف الحموؿ  بابراـ  البروتوكوؿ المشترؾ لمعناويف االلكترونية الدولية والذي وضع
 :منيا

ؽ الشركات المختصة بالتسجيؿ لممبادئ التي يشراؼ تكمؼ بمراقبة تطبتكويف لجنة لئل-
تساىـ في حؿ تضمنيا البروتوكوؿ وتقـو ىذه المجنة عند الضرورة باقتراح عناويف جديدة ل

 النزاع الذي ينشب بيف عنواف الكتروني وعبلمة معينة.
  والعبلمات االلكترونية   التي  تثار بيف العناويف  المنازعات  لتسوية  نظاـوضع  -

 ودي.  بشكؿ
المشيورة وذلؾ بالنسبة تسجيؿ العناويف التي تحمؿ أسماء قريبة مف العبلمات  رفض -

 منع أي خمط أوء لحقوؽ مشروعة عمى مثؿ ىذه األسمالؤلشخاص الذيف ليس ليـ أية 
 .(1)لبس قد يحدث في أذىاف الجميور

شركة ذات طابع اقتصادي وتجاري أف يسجؿ اسـ  يحؽ لكؿ ىيئة أوف أما في الجزائر
ة بالنسبة لمسألو .(2)عمى أف يدفع رسـ واشتراؾ سنوي (com .dz.)الدوميف تحت موقع 

الخاص  النزاعات التي يترتب عمييا فيبلحظ غياب التشريعو  تنظيـ أسماء الدوميف قانونيا
مميزة  عمى شبكة االنترنت  أسماء الدوميف كإشاراتباعتبار بيا أسوة بالدوؿ األخرى.و 

وتطبيؽ النصوص التشريعية المطبقة عمى ،تبارىا كأحد فروع الممكية الصناعيةفيجب اع
النصوص  مد عمى تطبيؽعلذي اأوروبا القضاء في أمريكا و  فعؿ كماىذه األخيرة 
 .(3)العبلمات التجاريةاألسماء والعناويف و  ة في حمايةالمطبق القواعد العامةالتشريعية و 

 
 

    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، العبلمات المشيورة وحمايتيا ضمف اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة...،المرجع الغويري افعبد اهلل حميد سميم (:1) 

 .وما بعدىا 171 السابؽ،ص
(2) : L’enregistrement des noms de domaine dans le registre.DZ est pris en charge par le 

NIC.DZ(network internet center-dz)et doit se faire en-ligne à travers le site inter.nic.dz.            

DZ.NIC est l’organe agréé par L’ICANN pour la gestion du ccTLD.dz relatif à  l’Algerie. 
الشمري، حماية العبلمة التجارية في ضوء اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة....،المرجع  محمد عبد الرحمف (:3)

 . 1224123السابؽ،ص ص
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 لمبحث الثانـيا
 تطور العالمة ودورىا

لتمييز المنتجات والخدمات يعود لزمف بعيد استخداميا ف ظيور العبلمات كإشارات مميزة و إ
 نظيميا قانونيا لحماية أصحابياكاف مف الضروري ت بازدىار التجارة مع انتشار استعمالياو 

بيف المشروعات التي  عةلضماف المنافسة المشرو و  كذا المستيمكيفو  مف التقميد والغش،
عمى المستوى المحمي  ليس فقط تتخذىا لتمييز منتجاتيا وخدماتيا عف غيرىا المنافسة ليا

نماو  المطمب )إقميـ دولتياحبيسة  لكوف المنتجات لـ تبقىعمى المستوى الدولي أيضا  ا 
 .(األوؿ
تقميدي المتمثؿ دورىا ال عمى لـ يعد يقتصر إذتطور ىو األخر  أف دور العبلمة يبلحظ كما

نما الخدماتفي تمييز السمع و  وعات االقتصادية لتحقيؽ أصبحت وسيمة في يد المشر  وا 
األىمية  رغـجذب الزبائف.و و ذلؾ عف طريؽ الدخوؿ إلى أسواؽ جديدة النجاح والشيرة و 

امة لنجاح وسيمة ىالعبلمة تبقى  مع ذلؾ،و االنتقادات البالغة لمعبلمة إال أنيا لـ تسمـ مف
  قيمة مالية ال يستياف بيا )المطمب الثاني(.  ذاتو  شروعات االقتصادية الم
 

 المطمب األول
 المةــور العـتط

نما يعوديكف حديثا و  وضعيا عمى المنتجات لـإف ظيور واستعماؿ العبلمات و  إلى العصور  ا 
رت انتشر استعماليا فيما بعد)الفرع األوؿ( و في مرحمة تالية مف التاريخ ظيالقديمة و 

الضرورة لتنظيميا قانونيا،و لقد تكرس ذلؾ عمى المستوى الداخمي واستتبع بعد ذلؾ تنظيمو 
  عمى المستوى الدولي)الفرع الثاني(.
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 الفرع األول
 لمعالمة التطور التاريخي

مرت العبلمة باعتبارىا رمزا أو إشارة بمراحؿ تطور تاريخية، يمكف ردىا إلى المراحؿ 
 التالية: 
 رحمة العصور القديمة.أوال: م

التجار عمى المنتجات لـ يكف حديثا بلمة واستخداميا مف قبؿ الصناع و ظيور الع  إف
نما يعود إلى زمف بعيد وكاف دورىا ىو خاصة عند الروماف،ودلؾ لتسييؿ التعرؼ عمييا  وا 

حيث اعتادت فئة الصناع والتجار تمييز منتجاتيـ  تمييز المنتجات عف غيرىا المماثمة،
السمع وغيرىا بوضع أسمائيـ أو أسماء الجيات التي أنتجت بيا السمع لمتفرقة بيف ىذه 

عبلمة  6000قاـ األثريوف بتعداد  مجاؿ الفخار حيث أنو في.(1)مف السمع المماثمة
في صناعة  التي كانت ذات استعماؿ شائع   "Sigilla"رومانييف وىي عبلمة  فلفخاريي

إال أف اليدؼ مف استعماؿ العبلمة مستخرجة مف ورشة معينة.الفخار التي تعرؼ بالسمع ال
 في خاصة المتمثؿو  ،،وىو استخداميا لغرض تجاريحاليا ؼنفس اليدؼ المعرو للـ يكف 
نما استخدمت لمحيمولة وتحقيؽ الربح، زبائفجذب ال كانت  سرقة المنتجات فقدلمنع  وا 

والتعرؼ عمى  المنتجاتمصدر  تمعب دور الحارس،إذ عف طريقيا يمكف الوصوؿ إلى
  .(2)صاحبيا

ففي  مف أقدـ ما عرؼ في التاريخ،  تاريخ العبلمة أفLaborde وكما يقوؿ األستاذ 
، ولذلؾ نجد أف قع عمى منتجاتو بوضع عبلمة عميياالصانع يو العصور الغابرة كاف 

 القرميد تحمؿ صناعة الخزؼ وكذا الطوب األحمر و المتاحؼ تحوي الكثير مف عبلمات 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 .280،ص1998دار النيضة العربية،القاىرة، ،2الممكية الصناعية،طسميحة القميوبي، (:1)

بكثير وأف أوؿ نوع مف العبلمات قد استعمؿ في بة وىناؾ مف يرى أف استعماؿ العبلمة )الرمز( قد بدأ قبؿ القراءة والكتا
وشـ الماشية،بحيث كانت تظير في الجداريات الفرعونية أثناء وشميا في الحقوؿ،كما تظير في رسـو كيوؼ جنوب 
غرب أوروبا،وفي مصر القديمة وجدت بعض العبلمات محفورة عمى نصب حجرية.عف صبلح زيف الديف،العبلمات 

 .  24، ص2006،دار الثقافة لمنشر والتوزيع،عماف،األردف،1ليا،الطبعةالتجارية وطنيا ودو 
(:2)  CHAVANNE Albert et BURST Jean jaques, Le droit de la propriété                      

industrielle,2eme éd,. op.cit.p484.    
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أف ما يدؿ عمى  أما بشأف الحماية خبلؿ ىذه المرحمة فبل يوجد.(1)مصانعيااسـ عبلمات 
وحسب بعض الفقو فإف اغتصاب العبلمة كاف غير أنو ،العبلمة تتمتع بحماية جزائية 

إلى الفعؿ الضار أو الغش والذي يوجب التعويض  يشكؿ أساسا لدعوى مدنية تستند
  .(2)المادي

 
 ثانيا:مرحمة العصور الوسطى.

خير بوجود نظاـ الطوائؼ لمعبلمة في العصور الوسطى دور أكثر أىمية،إذ تميز ىذا األ
وال يتعمؽ األمر ىنا باستعماؿ العبلمات  اتسع نطاؽ استعماؿ العبلمة وفي ظمووالحرؼ 
نما يتعمؽ بالعبلمات الجماعية المرتبطة بنظاـ الطوائؼ، ،الفردية يعتبر استعماؿ مثؿ و  وا 

مسؤولية  لتحديد عف غيرىا منتجات كؿ طائفة عمى األعضاء لتمييز إلزاميىذه العبلمات 
مؾ ومحاربة التجارة غير صاحب المنتجات ذات الجودة الرديئة بغرض حماية المستي

وىي بذلؾ تعتبر ضماف لمصدر المنتجات وضماف لجودة ىذه األخيرة وىذا  ،المشروعة
 .(3)ما يخدـ مصمحة المستيمؾ

ة كانت تمعب دور الحارس حيث عف طريقيا يمكف مراقبة ومعرف باالضافة الى ذلؾ فقد
أيضا الغرض  ولعؿ.(4)وعدـ تجازوه مدى احتراـ كؿ طائفة لحدود االختصاص المخوؿ ليا

ؿ عضو في اية رسـو معينة،حيث يفرض عمى كمف فرض استعماؿ العبلمة ىو جب
ة التي رسـ معيف فضبل عف العبلم ع عبلمة الطائفة عمى منتجاتو مقابؿالطائفة أف يض

 .(5)يتخذىا كؿ عضو لنفسو
فالنوع األوؿ ىو العبلمات ،طبقا لمغرض منيامف العبلمات  ؾ نوعيف أساسيفيناف وعميو

 الغرض مف ، أما النوع الثاني يشمؿ عبلمات اإلنتاج والتي يكوف الممكية الدالة عمى
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .82المرجع السابؽ،ص  ،، جريمة الغش التجاريالعبلمات التجاريةصور أحمد، محمد من (: عف1)
 .  25صبلح زيف الديف،العبلمات التجارية وطنيا ودوليا،المرجع السابؽ، ص(: 2)
 .84 .83 (: المرجع نفسو،ص ص3)

(4) : TARDIEU-GUIGUES Elisabeth, LA licence de marque, Thèse pour l’obtention du 

grade de Docteur en  Droit , Faculté de droit et des sciences économiques, Université  de  

Montpellier, Paris,1991,p02.                                                                                                              

عامر وأنظر كذلؾ:.85المرجع السابؽ،ص ،، جريمة الغش التجاريالتجارية العبلمات(: محمد منصور أحمد، 5) 
 .21،ص2010،فمحمود الكسواني،التزوير المعموماتي لمعبلمة التجارية،دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، األرد
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أف ىناؾ مف جية  ىو الداللة عمى مصدر المنتجات وصانعيا،حيث نجداستعماليا 
أخرى توجد العبلمة الجماعية لمطائفة التي تعتبر  إجبارية  ومف جيةعبلمة فردية لمحرفي 

كاف ىناؾ مفتشوف لممصانع  ذلؾ فقدولضماف احتراـ وكبلىما محميتاف مف كؿ تعدي،
مع اإلشارة أف عبلمة توقع عقوبات صارمة عند المخالفة.و  لبحث ومراقبة ىذه اإلجراءات

وعف العبلمة الفردية ية المعروفة حاليا الطائفة ىي عبلمة مختمفة عف العبلمة الجماع
بضماف  تعمؽفالعبلمة الجماعية دورىا م، كؿ واحدة منياوذلؾ الختبلؼ الدور الذي تمعبو 

ىو تمييز لفردية بصفة عامة اوالعبلمة  ،خصائص معينة في المنتجات وكذا جودتيا
رس س،أي حاالحار  دورىا يكمف في دورف أما عبلمة الطائفةجذب الزبائف،المنتجات و 

لضماف  كانت تستخدـ كما أشارنا  خر. فعبلمة الطائفةنظاـ الطوائؼ أكثر مف أي دور آ
تثبت أف الحرفييف التابعيف لطائفة ما لـ يقوموا باالعتداء لاحتراـ كؿ طائفة الختصاصيا و 
النزاعات التي يمكف أف تثور بيف الطوائؼ ىي نزاعات و  عمى المجاؿ العائد لطائفة أخرى،

إلثبات إف تـ احتراـ القواعد أو لـ يتـ بالتالي فيي تعتبر كوسيمة  ،االختصاصب مقةمتع
ليا دور في ضماف نوع مف الجودة في المنتجات التي احتراميا.كما أف عبلمة الطائفة 
فيما يتعمؽ كوسيمة ضماف لممستيمكيف لبعض الجودة  تنتجيا الطوائؼ فيي تستخدـ

كانت ىذه  ليذا الغرضلنزاىة في المواد المستخدمة،و وافي اإلنتاج  بالطرؽ المعتمدة
بالنسبة لو وسيمة لجذب العبلمات إجبارية.أما العبلمة الفردية أو عبلمة الحرفي فمـ تكف 

نما كانتو  كما ىو معروؼ حاليا الزبائف توقيع عممو الذي سوؼ يسمح  عبارة عف ا 
 .(1)ت رديئةقدـ منتجاإذا  لمطائفة عند االقتضاء باتخاذ إجراءات ضده

كاف  يانجد في فرنسا خبلؿ العيد الممكي أف استعمالوبالنسبة الستعماؿ ىذه العبلمات 
وليس ،بل كما أنو كاف إلزاميا ولعؿ الغرض مف ذلؾ ىو حماية لمصالح المستيمؾقمي

 مصمحة التاجر لذا وجب حمايتيا مف أفعاؿ التقميد ومنع تضميمو.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
رجائي الدقى ومختار سعد،العبلمات التجارية ودورىا في حماية المنتج والمستيمؾ،مطبعة  (: أنظر:1)

 . وأنظر كذلؾ:08،ص2000االعتماد،االسكندرية،
(:1) CHAVANNE Albert et BURST Jean jaques, Le Droit de la propriété                      

industrielle,2eme éd, op,cit,p485.    
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وتجدر اإلشارة أف األمر يتعمؽ ىنا بعبلمات المصنع،أما بالنسبة لمعبلمات التجارية فمـ 
يستخدـ  في ايطاليا حيث كاف  التاجر  ذلؾ إال في القرف الخامس عشر وكاف تستخدـ

  .(1)العبلمة التجارية بقصد اإلعبلف والشيرة
 

 ثالثا: مرحمة العصر الحديث.
 اختفاءالذي ترتب عنيا و   1789في إف ما يميز ىذه المرحمة ىو قياـ الثورة الصناعية

ما صاحبيا مف تطور في األساليب و رة والصناعة التجا مبدأ حرية بتكريس الطوائؼ نظاـ
وبزواؿ ىذا   .إلى اتساع استعماؿ العبلمةذلؾ الصناعية الحديثة وزيادة اإلنتاج وأدى 

بشرعية وتـ االعتراؼ  ،النظاـ اختفى نظاـ عبلمة الطائفة التي تعتبر عبلمة إجبارية
عف مات لتمييز السمع العبل ىكذا انتشر استخداـ،و العبلمات الفردية ذات الطابع االختياري

فقد وبغياب نظاـ قانوني  لتنظيميا وضماف المنافسة المشروعة  ،جذب العمبلءو غيرىا 
 متابعة ومعاقبة الفاعميف أف يتـ دوف عمى العبلمات لؾ إلى تزايد أفعاؿ االعتداءأدى ذ
نما لجأت المحاكـ إلى ،جزائيا ؽ أحكاـ القانوف المدني والحكـ بالتعويضات تطبي وا 
 .(2)المدنية

قد قضى ،فع عاـ لتقميد العبلمات الخاصةعمى ردالذي نص جرميناؿ  22قانوف  وبصدور
لعقوبات تماثؿ ا عقوباتوىي مة عمى مرتكبي جريمة تقميد العبلمات صار  عقوبات بتطبيؽ

ذلؾ الوقت كانت تعتبر كالجناية، لكف المقررة لمرتكبي جريمة التزوير،فتقميد العبلمات في 
بصدور . و ا كانت حماية العبلمات غير مضمونةعمميا لـ تطبؽ مف قبؿ القضاة وىكذ

تجاري عندما يوضع عمى سـ الالذي يضمف حماية اال 1824أفريؿ  28قانوف 
 جزائية في حالة الوضع التدليسي لبلسـنو نص عمى توقيع عقوبة المنتجات،فإ

 في الحالة التي تكوف فييا  ذلؾو التجاري،ولقد طبؽ ىذا القانوف عمى تقميد العبلمات 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .21(: عامر محمود الكسواني، التزوير المعموماتي لمعبلمة التجارية،المرجع السابؽ،ص 1)

(2) : CHAVANNE Albert et BURST Jean Jacques, Le Droit de la propriété                      

industrielle,2e éd, op.cit. p485.    

صبلح زيف و  .87المرجع السابؽ، ص  العبلمات التجارية، جريمة الغش التجاري، مد،محمد منصور أح راجع كذلؾ:
 .  26الديف،العبلمات التجارية وطنيا ودوليا،المرجع السابؽ، ص
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وباتساع استعماؿ العبلمات بازدياد مة مف نفس تسمية االسـ التجاري. مشكّ  العبلمة
صدار قانوف ينظميا اإلنتاج وازدياد المبادالت التجارية ظيرت الضرورة  لحمايتيا وا 

 23قانوف  ىكذا صدرو  التعدي عمى العبلمات العقوبات المناسبة عمى جرائـ ويفرض
ويعتبر ىذا  (1)سنة100في فرنسا لمدة الذي نظـ العبلمات  لمعدؿا1857يونيو سنة 

حذو فرنسا فأصدرت معظـ الدوؿ  القانوف األوؿ في تاريخ العبلمات.وبصدوره حذت
 لـ يقؼ األمر عند الحماية،و العبلمات التجارية والصناعية ايةف المتعمقة بحمالقواني

مارس  20وذلؾ بإبراـ اتفاقية باريس في  لتحضى بحماية دولية الوطنية لمدوؿ بؿ تعدتيا
 .الخاصة بحماية الممكية الصناعية 1883

لممكية ا لمعبلمة وباقي عناصر حمايةالىذه االتفاقية أساسا بتنظيـ  وقد عنيت  
أنشأت اتحادا يشكؿ مف جميع الدوؿ ومكافحة المنافسة غير المشروعة، كما الصناعية، 

 التي وقعت عمى ىذه االتفاقية ىو اإلتحاد الدولي لحماية الممكية الصناعية. 
 

 الفرع الثاني
 التطور التشريعي لمعالمات

 أوال: عمى المستوى الداخمي.
إذ   ،ف تنظيميا القانوني لـ يكف كذلؾور الغابرة فإعبلمة يعود إلى العصظيور ال فإذا كا
في حيث أنو  19بيا، وترجع بدايتو إلى القرف قانونا حديثا نس قانوف العبلماتيعد 

وتعتبر فرنسا السباقة لسف في العبلمة. أوؿ اعتراؼ قانوني األخير حصؿمنتصؼ ىذا 
وبعدىا تبعتيا  1857أوؿ تشريع خاص بالعبلمات الصناعية والتجارية وذلؾ في سنة 

الدوؿ األخرى في وضع تنظيـ قانوني خاص بالعبلمات ليصبح معموال بو في أغمب 
 الدوؿ .

عبلمات القانوف إذ سنت ألمانيا  ومف الدوؿ التي وضعت تنظيـ قانوني لمعبلمات نجد
 ، 1857ت التجارية في سنة وأقرت بريطانيا قانوف تسجيؿ العبلما 1874تجارية في سنة ال

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) : CHAVANNE Albert et BURST Jean jacques, Le droit de la propriété                      

industrielle,2e éd,. op.cit. p486.     
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 1879سنة اإلمبراطورية العثمانية )تركيا( قانوف لحماية العبلمة التجارية في  عتكما وض
 تشريعيا، ووضعت ايطاليا 1929وسنت اسبانيا تشريعيا لمممكية الصناعية في سنة 

 االعتراؼ بالعبلمة التجاريةفإف .أما في أمريكا 1942المتعمؽ بالعبلمة التجارية في سنة 
وف سنت قان حيث 1946سنة  وذلؾ في  19ثاني مف القرف ؿ النصؼ الما قبتأخر إلى 

 .(1)العبلمات التجارية
بشأف  بوضع نظاـ قانوني ىي األخرى بالنسبة لمدوؿ العربية فقد أخذتأما 

في المغرب و  ،1936المعدؿو  1889تونس قانوف العبلمات التجارية لسنة العبلمات،فسنت
عي لمعبلمة القرار التشريوفي لبناف  ،1916كية الصناعية لسنةقانوف حماية الممتـ سف 

في مصر ، و 1938مات التجارية لسنة قانوف العبلفي فمسطيف ،و 1924التجارية لسنة 
،و في سوريا القرار التشريعي 1939النماذج الصناعية لسنة قانوف العبلمات والرسـو و 

لعبلمات قانوف االعراؽ في ، و 1946والتجارية لسنة  الممكية الصناعية حماية بشأف 
 1952 لسنة33رقـ  نظـ القانوفوفي المممكة األردنية الياشمية  .1957التجارية لسنة 

 .(2)أحكاـ العبلمات التجارية
ائر كما سبؽ اإلشارة آنفا أف أوؿ تنظيـ قانوني لمعبلمات كاف في الستينات أما في الجز 

صنع ات الم،المتعمؽ بعبلم1966مارس 19المؤرخ في 57-66ىذا بناءا عمى األمر و 
 06-03إلى غاية إلغاؤه بموجب األمر رقـالذي بقي ساري المفعوؿ و  العبلمات التجارية،و 

 الدوؿ في إنحاء أخرى مف العالـ بسف قوانيف في مجاؿ كما قامت المتعمؽ بالعبلمات. 
 .العبلمات التجارية

 ثانيا: عمى المستوى الدولي.
التنظيـ  إلىبؿ امتد  التشريعات الوطنيةالتنظيـ القانوني لمعبلمات لـ يقتصر عمى  إف

العبلمات ولـ يقتصر  حمايةتعاوف فعمي بشأف حدث عمى المستوى العالمي  حيثالدولي 
نما امتد ليشمؿ   ،أيضا باقي عناصر الممكية الصناعية األمر عمى ىذه األخيرة فقط وا 

  الضروري التجارية كاف مف وزيادة حجـ المبادالت ومع التقدـ الصناعي والتجاري
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .249.248ص  ص 2000،مكتبة دار الثقافة والتوزيع،عماف،1ط،(: صبلح زيف الديف، الممكية الصناعية والتجارية1)

 .21تي لمعبلمة التجارية،المرجع السابؽ،ص عامر محمود الكسواني، التزوير المعموما وأنظر كذلؾ:

 . 16المرجع السابؽ ،ص ،المصريو  ات التجارية في القانوف األردني العبلم(: صبلح سمماف األسمر، 2)
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 توحيد الجيود لتوفير حماية مبلئمة لعناصر الممكية الصناعية وضماف المنافسة المشروعة.
الينغارية،آنذاؾ  –اإلمبراطورية النمساوية حكومة  ولقد كانت الخطوة األولى لذلؾ مف طرؼ

 ، 1873أقيـ في فينا سنة عندما قامت بدعوة الدوؿ لممشاركة في معرض لبلختراعات الذي 
المخصصة لبلختراعات  الحماية القانونية غير أف الدوؿ لـ تستجيب لمدعوة نتيجة لضعؼ

حماية المؤقتة لجميع سف تشريع نمساوي خاص لتأميف ال األجنبية األمر الذي أدى إلى
لى وتصاميميـ الصناعية،وا  اختراعات األجانب المشاركيف بالمعرض، وعبلماتيـ التجارية 

إلى تبنى عددا مف المبادئ ( الذي أدى 1873جانب ذلؾ عقد مؤتمر فيينا في نفس السنة )
 المستوى الدولي. لبراءات االختراع عمىلضماف حماية فعالة 
مؤتمر عالمي حوؿ الممكية الصناعية،   1878في سنة قد في باريسع وكمتابعة لمؤتمر فيينا

اإلطار  ييدؼ لتحديد )دبموماسي(  دولي مؤتمردعوة إلى عقد د ترتب عف ذلؾ اللقو 
 تحضير مسودة نيائيةالمؤتمر، تـ  وعمى اثر ذلؾ .في ميداف الممكية الصناعيةالتشريعي 

 بإرساليا الحكومة الفرنسية وقامت.الصناعية تقترح )إتحادا( دوليا لحماية الممكيةباريس في 
 1880وفي عاـ  لحضور المؤتمر الدوليودعوتيا  إلى عدد مف الدوؿ

تشكؿ العناصر  المعاىدة، التي تتضمف المبادئ الجوىرية التي مازالتتبنى المؤتمر مسودة 
انتيى  عقد مؤتمر دبموماسي في باريس 1883مارس 20في و .اسية لمعاىدة باريساألس

ة الممكية الصناعية بحضور أحد والتوقيع عمى معاىدة باريس لحماي بإقرار الصيغة النيائية
يطاليا وىولنداغواتيماال و  وفرنسا والسمفادورالبرازيؿ عشر دولة ىي : بمجيكا و  والبرتغاؿ  وا 

صادقت  1884في سنة عندما دخمت المعاىدة حيز التنفيذ سويسرا .و اسبانيا و و  وصربيا
دولة، ومع  14ضاء وبذلؾ أصبح عدد دوؿ األع رف بريطانيا وتونس واألكوادو عمييا كؿ م
 . (1)ةدول 119ارتفع العدد إلى  19نياية القرف 

وفي  1886، إذ تـ تنقيحيا في روما سنة مى معاىدة باريسع وقد أدخمت عدة تعديبلت
 ـ وت 1967وفي ستوكيولـ سنة  1897سنة وفي بروكسيؿ  1891و  1890مدريد سنتي 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .249-248 ص، صصبلح زيف الديف، الممكية الصناعية  والتجارية، المرجع السابؽ،  (:1) 
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عظمى التي لحماية الممكية الصناعية الوثيقة الباريس  تعتبر اتفاقية .(1)1979تعديميا سنة 
عمى المستوى الدولي .حيث تطبؽ االتفاقية عمى تكز عمييا تشريعات الممكية الصناعية ر ت

الممكية الصناعية بأوسع معانييا وتشمؿ ىذه األخيرة براءات االختراع ونماذج المنفعة 
والرسـو والنماذج الصناعية والعبلمات الصناعية أو التجارية وعبلمات الخدمة واالسـ  

 . (2)ي وبيانات المصدر أو تسميات المنشأ وكذلؾ قمع المنافسة غير المشروعةالتجار 
حماية  وفي مجاؿ ،األخرى الدولية ميدت الطريؽ أماـ بعض االتفاقيات التفاقيةاكما أف  

 :  نجد العبلمة التجارية 
  (.1891اتفاقية مدريد بشأف قمع بيانات مصدر السمع الزائفة والمضممة )لسنة 
  نيس بشأف التصنيؼ الدولي لمسمع والخدمات ألغراض تسجيؿ العبلمات اتفاقية

(1957.) 
 (.1958اتفاقية لشبونة بشأف تسميات المنشأة عمى الصعيد الدولي )لسنة 
  1973مؤتمر فيينا لسنة  –معاىدة تسجيؿ العبلمة التجارية. 
 مات اتفاقية فيينا الذي وضع بموجبو تصنيؼ دولي لمعناصر التصويرية في العبل

 .1973التجارية لسنة 

  (.1981معاىدة نيروبي بشأف حماية الرمز األولمبي )لسنة 

  (1989بروتوكوؿ اتفاؽ مدريد بشأف التسجيؿ الدولي لمعبلمات )لسنة 

  (.1994معاىدة قانوف العبلمات )لسنة 

قد تـ وضع قانوف العبلمات التجارية العربي الموحد لعاـ أنو  إلىكما نشير في ىذا 
بيف مختمؼ  ة، وذلؾ لتحقيؽ التنسيؽمف قبؿ مركز التنمية الصناعية لمدوؿ العربي 1975

زالة  حماية  المسائؿ المتعارضة وذلؾ لتحقيؽ المساواة فيتشريعات الدوؿ العربية، وا 
 .(3)العبلمة التجارية في كافة األقطار العربية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 .256(: صبلح زيف الديف، شرح التشريعات الصناعية والتجارية،المرجع السابؽ،ص1)
 .، المرجع السابؽ(: الفقرة الثانية مف المادة األولى مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية2)
عامر  .وأنظر كذلؾ:249. 248ص،  صمرجع السابؽ، صبلح زيف الديف، الممكية الصناعية  والتجارية، ال (: 3)

 .24محمود الكسواني، التزوير المعموماتي لمعبلمة التجارية،المرجع السابؽ،ص
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لى جانب ذلؾ ال ننسى أىـ حدث في مجاؿ حماية الممكية الفكرية بصفة عامة ىو و  ا 
ى االتفاقيات ىي تعد إحدمف حقوؽ الممكية الفكرية و  اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة

والتي عنيت بحقوؽ الممكية الفكرية  ،1994منظمة التجارة العالمية عاـ التي انبثقت عف 
 وبتوفير حماية فعالة ليا .

 

 المطمب الثاني                                  
 دور العــــالمة

ميا في كؿ مرحمة مف مراح تطور أف دورىاالتطور التاريخي لمعبلمة مف خبلؿ  يتبيف
فدورىا في العصور الوسطى يختمؼ عف دورىا في العصر الحديث،فبعدما كانت إلزامية 
تيدؼ إلى التعريؼ بالممكية وتحديد مصدر المنتجات أصبحت اختيارية تيدؼ إلى تمييز 

كما يتضح أف  .عنيا وعف صفاتيا وأداة لممنافسة المشروعة واإلعبلفالمنتجات 
فيناؾ مف يعتبرىا أنيا وسيمة دور ىذه األخيرة، ينة في شأفلمتشريعات المقارنة مواقؼ متبا

والى جانب ذلؾ كمو ( 1)الفرعلحماية المستيمؾ ،وىناؾ مف يرى فييا أنيا أداة لممنافسة
 (. 2)الفرعياالقتصاد فإف لمعبلمة أدوار أو وظائؼ أخرى  عمى المستوى

 
 الفرع األول

 دور العالمة عمى المستوى القانوني
نظر  تعريؼ العبلمة يبلحظ أنو ليا وجياتى مختمؼ التشريعات في شأف بالرجوع إل

ف ا تفقت عمى وظيفتيا األساسية في كونيا وسيمة مختمفة في الغرض مف تنظيـ العبلمة وا 
لتمييز المنتجات والخدمات عف غيرىا المماثمة ليا في السوؽ،فيناؾ مف يرى فييا أنيا 

نا التشريع الخاص بالعبلمات أقرب إلى وسيمة لضماف حماية المستيمؾ، ويظير ى
التشريع الخاص بحماية المستيمؾ )أوال(،وىناؾ مف يرى أنيا وسيمة لممنافسة وىو ما 

  يقترب مف قانوف المنافسة)ثانيا(.  العبلمات فأي قانو  يجعمو
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 أوال: العالمة كوسيمة لحماية المستيمك.
نتجات ط بوظيفتيا  في تحديد مصدر المإف اعتبار العبلمة كوسيمة لحماية المستيمؾ مرتب

إذ بواسطة العبلمة يمكف التعرؼ بسيولة عف خيرة .والخدمات وضماف جودة ىذه األ
 ،الصادرة مف أشخاص آخريف ىا عف غيرىا المماثمة لياوتمييز  أو الخدمات مصدر السمع

جأ إليو الذي قد يم مف الغش واالحتياؿحماية جميور المستيمكيف وىي بذلؾ تعد كضماف ل
الصناع أو التجار مف أجؿ ترويج منتجاتيـ وخدماتيـ والذيف يعمنوف عف مواصفات 
وجودة غير متوفرة في ىذه األخيرة، والرجوع عمى أصحابيا رجوعا قانونيا لتحديد 

 مسؤوليتيـ عف آثار تضميؿ جميور المستيمكيف.
اليا إلزاميا لممنتج أو ما يكوف استعمالعبلمة كوسيمة لحماية المستيمؾ فعادة  روباعتبا

الصانع أو مقدـ الخدمة،وىو الوضع نفسو بالنسبة لمعبلمات الجماعية في القروف 
 جودةلطائفة ممزمة باستعماليا لضماف الوسطى حيث ساد نظاـ الطوائؼ،فكانت ا

والتي بواسطتيا يمكف متابعة الشخص في حالة ما إذا قاـ بصنع منتجات  المنتجات
 : (2)عبلمة ىنا كوسيمة لممراقبة،وكما يرى جانب مف الفقو الفرنسيوتظير ال.(1)رديئة

« Dans l’approche consumériste, la marque apparait avant tout 

comme un instrument de police économique. Son rôle principale est 

d’identifier l’origine des produits ».                                                          
كما ىو الوضع بالنسبة لمجزائر في ظؿ تبنتو الدوؿ االشتراكية،لمعبلمة ىذا المفيـو و 

النظاـ االشتراكي،إذ اعتبر المشرع عبلمة المصنع إلزامية عمى كؿ منتج أو صانع حتى 
كاف فوؽ  ،ولـ يقتصر األمر عمى ذلؾ بؿيتولى فييا بنفسو تسويقيا ال في الحالة التي

ذلؾ صارما في معاقبة المخالفيف لذلؾ سواء تعمؽ األمر بالذيف أغفموا وضع ىذه العبلمة 
  (.3)اإللزاميةأو بالذيف يقوموف عف قصد بيع منتجات ال تحمؿ العبلمة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
،الوجيز في حقوؽ الممكية الصناعية والتجارية،المرجع السابؽ،ص ص1) ، 144(: عبد اهلل حسيف الخشرـو

  وأنظر كذلؾ:.146

 LARRIEU Jacques, Les marques de fabrique, de commerce et de service, 1
er

 éd, 

L’hermès, Paris,1996,p11.                                                         
(2) : CHAVANNE Albert. et  SALOMON Claudine,  Marques de fabrique, de commerce  

ou de service, op .cit. p05. 
 .مرجع سابؽالمتعمؽ بالعبلمات)ممغى( 57-66مف أمر رقـ 30والمادة  المادة األولىراجع  (:3)
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ت  قد يكوف اليدؼ منتجات والخدماتعريؼ بمصدر الأف وظيفة الويرى جانب مف الفقو 
مف جية  مف ىذا التعريؼاليدؼ  منو ىو تحقيؽ مصمحة المستيمكيف مف جية وقد يكوف

  (.1)وذلؾ عف طريؽ تحسيف نظاـ  االنتاجاالقتصادية لمدولة،  المصمحةتحقيؽ و ى أخرى
ف أىمية العبلمة تختمؼ في النظاـ أ سمير جميؿ حسيف الفتبلوياألستاذ يرى و  
الشتراكي عنو في النظاـ الرأسمالي، حيث أنو في النظاـ االشتراكي تيدؼ إلى زيادة دورة ا

شباع حاجات الجميور والدخوؿ بأوسع شكؿ في األسواؽ التي تتضمف  اإلنتاج وا 
صناعات رأسمالية منافسة، باإلضافة أنيا تعتبر وسيمة لبياف مصدر المنتجات بغرض 

ادي، أما العبلمة في النظاـ الرأسمالي تيدؼ مف وراء حماية المستيمؾ والمشروع االقتص
  .(2)زيادة سرعة دورة اإلنتاج تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف األرباح

، ومف جية أخرى وسيمة كوسيمة لتحسيف إنتاجية المؤسسات مف جية وعميو تعتبر العبلمة
لعبلمة حماية مصمحة المستيمؾ.إذ تعتبر ا لمتعريؼ بمصدر المنتجات والخدمات بغرض

كضماف لجودة المنتجات فيذه الوظيفة مف وجية نظر القانوف ىي وظيفة غير مستقمة 
الخدمات عمى خبلؼ األمر مف التعريؼ بمصدر المنتجات و فيي مترتبة عف وظيفة 

 .(3)بلمةوجية نظر االقتصاد حيث تعد وظيفة الجودة كأحد الصفات األساسية لمع
 

 . ثانيا: العالمة كوسيمة لممنافسة
إف الغرض األساسي مف تنظيـ العبلمات وحمايتيا ىو تنظيـ المنافسة الحرة  بيف 

ذ تعتبر العبلمة كوسيمة إ المشروعات االقتصادية وحصرىا في حدودىا المشروعة،
الحفاظ و لمتمييز سمع وخدمات مؤسسة عف غيرىا مف السمع والخدمات ووسيمة لجذب 

 .عمى العمبلء
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) : CHAVANNE Albert. et  SALOMON Claudine,  Marques de fabrique, de commerce  

ou de service, op .cit. p05.  
 257،ص صيواف المرجع السابؽلقوانيف الجزائرية،،دسمير جميؿ حسيف الفتبلوي، الممكية الصناعية وفؽ ا(: 2)
.258. 

(3):  BRAUN Antoine , Précis des marques,4eme éd, Bruxelle,2004,p13.                             
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في  نجاح المشروع االقتصادي فيي وسيمتوكما أنيا تعد إحدى الوسائؿ اليامة في 
صعيد الدولي والمحمي عمى حد ؿ المنافسة مع غيره مف المشروعات عمى المجا
تخدـ العبلمة مصمحتيف في آف واحد مصمحة صاحب العبلمة ومصمحة و .سواء

  ىابار ػباعت  الخدمة  دـػمق  أو  انعػدـ  مصمحة التاجر أو الصػفيي  تخالمستيمؾ، 
ة أو الخدمات المماثمو  السمع ـ أو خدماتيـ عف غيرىا مف ىؤالء لتمييز سمعييمة ػوس

وسيمتيـ  أي العبلمة إلى جميور المستيمكيف التي تعتبرفيصموا عف طريقيا المشابية 
 قى عندىـ قبوال أكثر مف غيرىا . الخدمات التي يفضمونيا و تملمتعرؼ عمى السمع و 

أنيا في مجاؿ التعامؿ،إذ  لذا تعتبر العبلمة وسيمة ىامة مف وسائؿ المنافسة المشروعة
الخدمات الصناعة و يف العامميف في قطاع التجارة و تمعب دورا كبيرا في تحقيؽ العدالة ب

و عمى تحسيف منتجاتو أو خدماتو ليناؿ كؿ منيـ ثقة المستيمكيف بقدر حرص
 .(1)الحفاظ عمييااجؿ كسب الربح وكذا الشيرة و  المحافظة عمى جودتيا مفو 

 إال فيما ضماف قانوني لجودة المنتوجي ال تعتبر في وتبعا لذلؾ تعتبر العبلمة اختيارية
ف كاف المستيمؾ في الواقع ينظر يتعمؽ بالعبلمات الجماعية،حتى و  إلى العبلمة كضماف ا 

باإلضافة أف القواعد المتعمقة بالتنازؿ الحر لمعبلمات بدوف المحؿ  لبعض الجودة.
مكانية الترخيص بالعبلمة يستتبع غ ياب أي ضماف لجودة التجاري المرتبط بيا، وا 

وحماية المستيمؾ فيما يتعمؽ بجودة المنتجات مضمونة  المنتجات إلى تحمميا العبلمة.
العبلمات بعض األحكاـ بالتشريع الخاص بالغش واإلشيار الكاذب، كما نجد في قانوف 

.وميما كاف األمر (2)المتعمقة بالعبلمات المضممة الذي يضمف قدرا مف الحماية لممستيمؾ
التاجر الحريص عمى مصالحو فإنو يحافظ عمى أف ال يبيع إال المنتجات ذو جودة  فإف

  حتى يحافظ عمى عمبلءه ويحرص عمى تحسيف مستمر إلنتاجو.
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
عامر محمود  وفي نفس المعنى أنظر:.258المرجع السابؽ، ص ممكية الصناعية والتجارية،، الصبلح زيف الديف :(1)

 .27التزوير المعموماتي لمعبلمة التجارية،المرجع السابؽ،ص الكسواني،
(2) : GAUMONT-PRAT Hélène, Droit de la propriété industrielle, Litec, Paris,2005,p120 . 

 Vr aussi: CHAVANNE Albert. et SALOMON Claudine, Marques de fabrique, de 

commerce  ou de service, op .cit. p05.                                                                                                   
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لرجوع إلى نو بافإ المتعمؽ بالعبلمات، الراىف أما بالنسبة لموضع في التشريع الجزائري
 ف المشرع عرؼ العبلمة أنيا:فإ 06-03مف أمر رقـ  2مف المادة 1الفقرة

"كل الرموز القابمة لمتمثيل الخطي ....التي تستعمل كميا لتمييز سمع أو خدمات 
 شخص طبيعي أو معنوي عمى سمع وخدمات غيره". 

ة لكل سمعة أو "تعتبر عالمة السمعة أو الخدمة إلزاميمف نفس األمر:  3تضيؼ المادة و 
 خدمة مقدمة...".

ىي تمييز المنتجات والخدمات عف غيرىا عميو يمكف القوؿ أف الوظيفة األساسية لمعبلمة و 
فيي ضماف لحماية جميور المستيمكيف،فالمشرع  الخدمات،والتعريؼ بمصدر المنتجات و 

لـز راعى مصمحة المستيمؾ ورجحيا عمى مصمحة الصانع أو مقدـ الخدمة عندما أ
وكما يرى البعض أف بر وسيمة لممنافسة. ىي بذلؾ ال تعتالخدمات و وضعيا عمى السمع و 

العبلمات التجارية الجزائرية تيدؼ لحماية حقوؽ المستيمؾ والمنتج، تشجيعا لئلنتاج 
 . (1)الوطني وحفظا لحقوؽ المستيمؾ والوطف

 
 الفرع الثاني

 االقتصاديدور العالمة عمى المستوى 

الخدمات في تمييز المنتجات و  معبلمة عمى المستوى القانوني يكمفل األساسي دورالإذا كاف 
 مختمفا وىو دور اقتصادي حيوي انو اقتصاديا ليا دور عف غيرىا المماثمة أو المشابية ليا فإ

عنيا  واإلعبلف خدماتيا تجاتيا و بمن بالتعريؼفيي تشكؿ رمزا مميزا يسمح ليا  ،لممؤسسات
نظرا لمطابع و . )أوال(داخميا ودوليا توسيع حصتيا في السوؽقتيـ و لجمب الزبائف وكسب ث

أيف تمارس فيو المنافسة االقتصادية بيف  تنافسيفإنيا تتطور في محيط  التجاري لمعبلمة
 ،باعتبارىافالعبلمة تمعب دور أساسي في الحياة االقتصادية بذلؾ و  ؼ المؤسسات.مختم

 .(2))ثانيا(في تطور المنافسةعامؿ ميـ 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .258(: سمير جميؿ حسيف الفتبلوي، الممكية الصناعية وفؽ القوانيف الجزائرية،المرجع السابؽ،ص1)
 =أف :   ROUBIER(: و في ىذا الصدد يرى العميد 2)
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 عن المنتجات والخدمات: نعال العالمة وسيمة لإل أوال:
في الخيارات التي يتخذىا المستيمؾ،إذ يمارس قوة جاذبية عمى  اكبير  ااإلعبلف دور يمعب 

لذا يحرص نفسيتيـ مما يدفعيـ عمى اختيار المنتجات وطمب الخدمات المعمف عنيا 
 أف منتجاتو أو خدماتولجميور المستيمكيف  عف طريؽ اإلعبلف أف يبيف صاحب المشروع

 .(1)ولتقديـ ىذه األخيرة فيجب تحديدىا عف طريؽ اتخاذ عبلمة ،األفضؿ يى

بيف تمؾ  تيمؾ، حيث يربط ىذا األخيرالمس ريؽ اإلشيار تكتسب قوة جذبعف طفالعبلمة 
 العبلمة وبيف مميزات وصفات السمعة التي تحمؿ تمؾ العبلمة.

منتجاتو دمات لئلعبلف عف قدـ الخالعبلمة تعتبر مف أىـ وسائؿ التاجر أو الصانع أو مف
غرائيـ بتفضيميا عمى منتجات وخدمات ، و أو خدماتو عف صفاتيا وخصائصيا وا 

إلى تثبيت  ىو ما يؤديعنيا و عف طريؽ اإلعبلف تزداد  أىميتياو  المشروعات األخرى،
لخدمات التي االعبلمة تعبر عف  صفات المنتجات و باعتبار أف و  العبلمة في ذاكرتيـ،

المعروضة  عف غيرىاوالخدمات تكوف دافعا لمعمبلء لتفضيؿ ىذه المنتجات  تميزىا فإنيا
بإتقانو  إلى الحفاظ عمى ثقة عمبلئو بياالعبلمة  مف المنافسيف،األمر الذي يؤدي بمالؾ

 .(2)الحفاظ عمى جودتياصنع منتجاتو و 
ات وىكذا تكتسب العبلمة سمعة طيبة لدى العمبلء مما يؤدي زيادة الطمب عمى المنتج

لى زيادة األرباح  واكتساب العبلمة شيرة. وىناؾ مف يرى أف  والخدمات التي تعمف عنيا وا 
وعف طريؽ الشيرة التي اكتسبتيا فإف العبلمة، وتحت  تؤدي  وظيفة اإلشيارالعبلمة 
 ماالدة يمكف أف تصبح ػبلمة الجيػإف العػار فػوج واإلشيػودة المنتػتأثير ج

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
= « La théorie de la propriété industrielle est née dans le monde moderne. Elle est fille de 

la liberté du commerce et de l’industrie car c’est seulement sous un régime de concurrence 

économique qu’elle pu s’épanouir et se développer ….En quoi consiste-t-

elle ?Essentiellement, en régulation juridique du jeu de la concurrence ».in BRAUN 

Antoine, Précis des marques, op.cit. p07 En ce sens vr aussi : TARDIEU GUIGUES 

Elisabeth, La licence de marque, op.cit. p04. 
(1) : TARDIEU GUIGUES Elisabeth ,  La licence de marque op.cit.p06.                                                                                                                             

 .256،257،صصالمرجع السابؽ، الممكية الصناعية والتجارية،  صبلح زيف الديف، :(2)
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وباعتبار العبلمة وسيمة  .Un bien économique en soi(1)اقتصاديا بحد ذاتو 
ف أىميتيا ازدادت بازدياد أىمية اإلشيار في عف المنتجات والخدمات فإ لئلعبلف

 .(2)اصر"االقتصاد فيي تعتبر  "شعار لبلقتصاد المع

 لممنافسة والدخول إلى األسواق:ثانيا: العالمة وسيمة 
في ظؿ المنافسة مع غيره المشروع االقتصادي وسيمة في يد المؤسسة أو العبلمة  تشكؿ

 تمييز، فعف طريؽ العبلمة يتمكف مف عات الكتساب أكبر عدد مف العمبلءمف المشرو 
 المنافسة المشروعات األخرى ماتوخد عف غيرىا مف منتجاتوخدماتو منتجاتو  وتفريد
فضيميا ودفعيـ عمى تإغرائيـ ب وخدماتو اجتذاب العمبلء إلى منتجاتو عمى ، ويعمؿليا

لؾ بمنح المستيمؾ منتجات أفضؿ مف ذو  المنافسة األخرى عمى منتجات المشروعات
لدى  حتى ال تفقد العبلمة قيمتياوالحفاظ عمى ذلؾ الجودة و  الخصائص  حيث

 .(3)المستيمؾ
 جودةلمنافسيف عف طريؽ العبلمة كرمز لإذ يتحدد مركز المنتج بالنسبة لممنتجيف ا

ضماف جودة المنتجات .ووظيفة العبلمة كيا التي تميزىا عف غيرىاأو لصفات المنتجات
نو تي اكتسبيا المستيمؾ بالمنتجات فإفعف طريؽ الثقة العامؿ اقتصادي تمثؿ أيضا 

ويحرص عادة المشروع أو المؤسسة  .ما يؤدي سرعة تصريفيا ستدفعو  القتناء المزيد ىذا
بقصد الحفاظ عمى جودة وخصائص المنتجات  ثقة العمبلء عف طريؽعمى االحتفاظ ب

 .(4)عة دورة اإلنتاج وازدياد األرباحزيادة تصريؼ المنتجات وازدياد سر 
المختمفة  ماتالتمييز بسيولة بيف المنتجات والخدمف مستيمؾ ال مكفتي العبلمة بفضؿف

ىذا الخيار ،و  ما يناسب رغباتو وحاجاتو رختياتقييميا واو  المعروضة مف قبؿ المنافسيف
لى جانب ذلؾ. في منافسة فعمية وضع المشروعات يساعد عمى  العبلمة  تعتبر وا 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) :  PASSA Jérôme, Droit de la propriété industrielle ,L.G.D.J, Paris,2006, p49.Vr aussi 

PLASSERAUD Yves, DEHAUT Martine, PLASSERAUD Claude, Marques,  Lefebre, 

Paris , 1994.p20. 

 (2) : CHAVANNE. Albert et SALOMON Claudine, Marques de fabrique, de commerce  

ou de service, op.cit, p 06.                                                                                                 
(3) :  SAINT GAL Yves, Protection et défense des marques de fabrique et concurrence 

déloyale,5eme éd, Edition Delmas, Paris, 1982, pA 11.Vr aussi : PASSA Jérôme, Droit de 

la propriété industrielle, op.cit,p48.                                                                                                                   
 .26، ص 1969، دار النيضة العربية، القاىرة، 2يف، الممكية الصناعية والمحؿ التجاري، جن(:عباس محمد حس4) 
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 تشكؿ ومنافذ التوزيع، فيي وسيمة لكؿ إستراتيجية اقتصادية في تنظيـ األسواؽ أيضا
نما سبلح لمدخوؿ إلى  األسواؽ، واتخاذ مكانتو فييا، ليس فقط عمى المستوى الوطني وا 

إذ في إنتاجية المؤسسات، تمعبوالدولي، باإلضافة إلى الدور الذي   ا عمى المستوىأيض
المنتج ممـز بتحسيف إنتاجو وأسعاره باستمرار فيو عامؿ أنو بازدياد المنافسة يكوف 

 ىو القيمة المادية االقتصادية لمعبلمة في مؤسسة ما لمتقدـ.وما يوضح أكثر األىمية
 بمميارات الدوالرات. درحت تقالكبيرة لمعبلمة التي أصب

ذا كانت العبلمة مف الناحيةو  ضماف لمصدر  تعتبرالقانونية تؤدي وظيفة التمييز و  ا 
باعتبارىا إشارة يستخدميا المشروع لتمييز منتجاتو أو خدماتو عف المنتجات أو الخدمات 

يداع ال تكتسب قيمة إال مع استيفاء إجراءات اإل،و ليا غيرىا المماثمة أو المشابية
نو مف الناحية االقتصادية ليا معنى واسع فإأي بعد اكتساب الحؽ عمييا ، تسجيميا،و 

 .(1)فالعبلمة ليس ليا قيمة إال إذا اكتسبت مكانة ىامة في ذىف عدد أكبر مف العمبلء
فاف شروط العبلمة مف الناحية االقتصادية تختمؼ عف شروطيا مف الناحية  وتبعا لذلؾ

وأف وشرط الجدة كانت شروط صحتيا قانونا تتمثؿ في شرط التمييز  القانونية،حيث إذا
نو مف الناحية التسويقية  تستوجب شروط إروعة حتى تتمتع بحماية القانوف،فتكوف مش

 أخرى والمتمثمة في :
إذا كانت عبارة عف عبلمة تصويرية ي ىيئتيا وجذابة فأف تكوف جميمة في شكميا  -

سيمة التذكر مف طرؼ ف بسيطة في تصميميا و حتى تمفت النظر إلييا،وأف تكو 
 المستيمؾ.

 .    والخدمات المنتجاتخصائص وجودة  أف تعكس بقدر اإلمكاف  -
تمؾ التي  بخاصةو  عف غيرىا مف العبلمات بشكؿ واضح ف تكوف مختمفة ومتمايزةأ -

 .(2)يستخدميا المتنافسوف
 أف تكوف سيمة النطؽ والحفظ. -
 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (1) : CHAVANNE Albert. et SALOMON Claudine,  Marques de fabrique, de commerce  

ou de service, op.cit, p 06.                                                                                                 
 .299،ص1980مبادئ التسويؽ و إدارة المبيعات،دار النيضة العربية،القاىرة،أحمد عادؿ راشد،  (:2)
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 الفرع الثالث
 االنتقادات المتعمقة بوجود العالمة

رغـ األىمية الكبيرة لمعبلمة لما ليا مف وظائؼ ال يستياف بيا إال أنيا لـ تسمـ مف 
مجتمع المرتبطة بىا باعتبار اقي عناصر الممكية الصناعية كب انتقادات
كذلؾ كانت محؿ نقد مف قبؿ دوؿ العالـ النامي باإلشارة إلى األضرار .و (1)ياالستيبلك

مجتمع الالتي يمكف أف تترتب عمى العبلمة إلى حد وصفيا بأنيا "الفطر الساـ في 
   « champignon veineux de la société de consommation »" ياالستيبلك

ولقد انتقدت العبلمة عمى أساس أنيا تخمؽ عند المستيمؾ حاجات مزيفة، تدفع المشتري 
 إلى اقتناء حاجات زائدة ليس بحاجة حقيقية ليا.

كما أنيا تعمؿ عمى تغميب أو تفضيؿ سمعة أو خدمة عمى أخرى بدوف مبرر، رغـ كونيا 
نيا الشيء الذي مف شأنو التأثير عمى مف نفس الجودة أو حتى يمكف أف تكوف أحسف م

، وذلؾ بمنحيا امتياز غير مبرر لمنتوج أو خدمة التي تحمؿ تمؾ ةمشروعية المنافس
معروفة.  العبلمة وذلؾ بالمقارنة بالمنتوج أو الخدمة الذي يحمؿ عبلمة معروفة أو غير

نب ذلؾ جاإلى خطر وجود تعسؼ في وضعية الييمنة  فالعبلمة بذلؾ تحمؿ في طياتيا
قوـ بإعبلـ المستيمكيف إعبلما كافيا حوؿ جودة ومصدر المنتجات أف العبلمة ال ت

 . (2)والخدمات المعروضة

لذلؾ نجد أف الدوؿ في طريؽ النمو قد تتضرر مف وجود العبلمة أكثر مف غيرىا مف 
الدوؿ، باعتبار أف ىذه الدوؿ يمكف أف توفر منتجات أو أف تقدـ خدمات ال تقؿ جودة 

ف المنتجات والخدمات الدولية التي تحمؿ عبلمات معروفة، وتبقى دوؿ العالـ النامي ع
لـ  األخيرة، التي استطاعت جذب المستيمكيف إلييا مباشرة، حتى ولوضحية منافسة ىذه 

   في  فقط  الميـ  أو الخدمة، البضاعة   بياف  في  لممستيمؾ  كافية  تقدـ معمومات

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) : GAUMONT-PRAT Hélène, Droit de la propriété industrielle, op .cit.p123.                                                                             

(2) : CHAVANNE Albert. et SALOMON Claudine,  Marques de fabrique, de commerce  

ou de service, op.cit, p 06.                                                                                                 
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وىذا المستيمؾ أنيا تحمؿ عبلمة معروفة أو مشيورة أو مف مصدر دوؿ صناعية،  نظر
وىذا باعتبار أف العبلمة تخمؽ لدى تؤدي إلى التأثير سمبا عمى المنتجات المحمية.

بحد  الخدمة بقدر ما ينظر إلى العبلمة ة نفسية، ال ينظر إلى المنتوج أوالمستيمؾ ظاىر 
وىذا ما يبرر القيمة المادية الكبيرة لمعبلمة.كما نجد أف المعارضيف لمعولمة يروف  ذاتيا

 .  (1)االقتصاديةع أنيا وسائؿ لمييمنة الثقافية و كما في براءة االخترا في العبلمة
وىناؾ مف يرى أف كؿ ىذه االنتقادات ىي التعسفات التي يمكف أف تنتج أو أف تترتب 
عمى سوء استعماؿ العبلمة وأف العيوب المشار إلييا أعبله ىي ثمار اإلفراط في اإلشيار 

مردود  االنتقادات كما أف ىذهر العبلمة بحد ذاتيا .في مجتمعات  االستيبلؾ وليس ثما
ة فإف المؤسسة عمييا، ففي شأف عدـ منفعة العبلمة ال أساس لو، إذ بفضؿ العبلم

تحسيف تدفع صاحبيا إلى منتجاتيا وترقيتيا، كما أنيا ب التعريؼ صاحبة العبلمة تستطيع
ؾ فيي تخدـ مصمحة ذليحافظ عمى العمبلء.إلى جانب مستمر لمنتجاتو حتى يجذب و 

 .(2)يرغب فيوما ال  المستيمؾ، إذ يمكف لو أف يجد ما يرغب فيو وتجنب
كما أنيا ال تمس بإمكانية المنافسة بيف  باريباإلضافة أف استعماؿ العبلمة غير إج 

المؤسسات، وخيار المستيمكيف، وأف لممستيمكيف وجمعيات حماية المستيمكيف التمييز بيف 
والعبلمات التي ىي إال إشيارية.ومف جية أخرى التنظيـ االقتصادي العبلمات الجيدة 

  .(3)في إطار الحرية البلزمة لمتقدـوالتشريع الخاص بالغش كفيبلف بحماية المستيمكيف 

عيوب باعتبارىا تؤثر عمى أذواؽ المستيمؾ أكثر مف  ونحف نرى أنو حقيقة لمعبلمة      
أكثر عمى العبلمات المشيورة ،إذ عادة ما ينصرؼ السمعة الحاممة لمعبلمة وىذا ينطبؽ 

المستيمؾ القتناء السمع لكونيا فقط تحمؿ عبلمات مشيورة ،غير أنو يمكف لمنتجاتنا أف 
 بنفس اإلقباؿ عف طريؽ تقديـ منتجات ذو جودة والحفاظ عمييا واإلعبلف عنيا   تحضى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (1) : GAUMONT-PRAT Hélène, Droit de la propriété industrielle, op .cit.p123.     

 (2) : CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine,  Marques de fabrique, de commerce  

ou de service, op.cit, p 06.    

 (3) : CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine,  Marques de fabrique, de commerce  

ou de service, op.cit, p 06. .Vr  aussi:  PASSA Jérôme,  Droit de la propriété industrielle 

op.cit. p 49.                                                                                                                 
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ـ مزايا عديدة كونيا تخد كما أنو ال يمكف أف ننكر أف لمعبلمة الكتساب ثقة المستيمكيف.
صاحب العبلمة كونيا وسيمتو في إطار المنافسة مع غيره،إذ عف  مصالح عديدة، مصمحة

اكتساب مييزىا عف غيرىا، كما تمكنو مف طريقيا يتمكف مف تفريد منتجاتو أو خدماتو و ت
ذلؾ باالستمرار في تحسيف منتجاتو ييـ عف طريؽ كسب ثقتيـ و لحفاظ عماعمبلء و ال

عطاء األفضؿ مف حيث الجودة والسعر.  وا 
 الخدمات التي لقيت إعجابويي وسيمتو لمتعرؼ عمى المنتجات و وبالنسبة لممستيمؾ ف

جودة  ذاتمميزة مف حيث الصفات التي تتوفر فييا أو أنيا وكسبت ثقتو باعتبارىا 
العبلمة الحريص عمى بلمة تعتبر كحافز لمتطور،إذ أف صاحب معينة،كما أف الع

عطاء  عمى الحفاظ عمى عمبلئو فيومصمحتو و  دائـ البحث والعمؿ عمى التجديد وا 
 مشروعو.ل لتحقيؽ النجاح األحسف لعمبلئو مف حيث الجودة والنوعية وذلؾ 
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 ـيالفصـل الثان
 تصنيـفات العــــالمـة

تحضى بحماية  أف ىناؾ ثبلثة أنواع مف العبلماتالعبلمة، يتضح  لى تعريؼبالرجوع إ
والمتمثمة في العبلمة التجارية،  المستخدمة لتمييز السمع والخدماتالقانوف وىي العبلمات 

 المقارنة تعترؼ بعبلمات السمع وحاليا كؿ التشريعاتعبلمة الخدمة، و عبلمة المصنع 
ب ىذه إلى جان،  سمعتعترؼ إال بعبلمات الال يا والخدمات بعدما كانت البعض من

األنواع فإف المشرع منح أيضا الحماية ألنواع أخرى مف العبلمات والتي تتمثؿ في 
لمجموعة مف العبلمة الجماعية باعتبار أف ممكية العبلمة قد تكوف لشخص واحد أو 

 مات المشيورة،باإلضافة إلى ذلؾ ميز المشرع بيف العبلمات العادية والعبلاألشخاص
األنواع مف ومنح ليذه األخيرة حماية أوسع بالمقارنة بالعبلمات العادية.والى جانب ىذه 

إذ قد مف تسجيؿ بعض العبلمات أنواع أخرى حسب الغرض  تطرؽ الفقو إلىالعبلمات 
يكوف القصد مف إيداع عبلمة أو عدة عبلمات ألغراض أخرى غير استعماليا الجدي في 

 )المبحث األوؿ(.أو الخدماتتمييز السمع 
اختيار العبلمة مف قبؿ المتعامميف االقتصادييف يشكؿ أحد الموضوعات اليامة مسألة ف إ

كذا التعريؼ لمتعريؼ بالمنتجات أو الخدمات و  وسيمة باعتبارىا)العبلمة( التي يتـ دراستيا
 الدولي، توىعمى المس أو عمى المستوى المحمي سواء  أو المشروع االقتصادي بالمؤسسة

تمييز   ذلؾ كمو بغرضؿ  العبلمات فنجد منيا المرئية وغير المرئية و فتعددت أشكا
تمييز المنتجات وجعميا فريدة حتى تؤدي وظيفتيا  في  عف غيرىااإلشارة المتخذة كعبلمة 

  )المبحث الثاني(. عف غيرىا بأكمؿ وجو والخدمات
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 األول المبحث
 أنــواع العالمــــات

تبر العبلمة وسيمة في يد الصانع والتاجر لتمييز المنتجات والخدمات عف غيرىا تع
المنافسة ليا،وعميو فإف محؿ العبلمة يمكف أف ينصب عمى منتجات أو خدمات،غير أف 
العبلمة في بداية ظيورىا كانت تستخدـ عمى المنتجات لتحديد الممكية وتحديد مصدرىا 

لتمييز المصدر التجاري مف التاريخ في مرحمة تالية ولـ تظير العبلمة التجارية إال 
لممنتجات  ثـ ظيرت بعد ذلؾ عبلمات الخدمات.واتخاذ عبلمة سواء لتمييز المنتجات أو 
الخدمات ىو مرتبط باالستغبلؿ الجدي ليا إال أنو نجد أف بعض التجار والصناع قد 

األوؿ(. واستخداـ  يتخذوف عبلمة ألغراض أخرى غير االستعماؿ الجدي ليا)المطمب
نما يمكف أف يكوف  العبلمة لتمييز السمع والخدمات غير محصور عمى شخص واحد وا 
محؿ ممكية جماعية، كما أف االستخداـ الجدي لمعبلمة واإلعبلف عنيا وعف جودة 
المنتجات أو الخدمات التي تعرفيا  قد يجعميا تتميز عف غيرىا مف حيث معرفة الجميور 

 ني(.ليا)المطمب الثا
 

 المطمب األول
 واليدف من استعماليا أنواع العالمات حسب محميا

عبلمات تشمؿ و  وعبلمة الخدمة، التشريعات المقارنة بعبلمات المنتجاتمختمؼ تعترؼ 
يعتبر ىذا التقسيـ و  العبلمة التجارية،عبلمة المصنع و  ىمانوعيف مف العبلمات و  المنتجات

(،غير أنو يمكف أف 1الخدمات)الفرعمنتجات و لتمييز ال مف أىـ تقسيمات العبلمات
نما الخدمات و لغرض تمييز المنتجات و ليس  مف قبؿ صاحبيا تستعمؿ ىذه العبلمة ا 
 (.2ألغراض أخرى)الفرع
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 الفرع األول

 أنواع العالمات حسب محميا

إف اتخاذ عبلمة مف قبؿ الصناع والتجار ومقدـ الخدمات ىو إما لغرض تمييز السمع 
 الخدمات)ثانيا(.أو لغرض تمييز تجارية)أوال( العبلمة الستعماؿ عبلمة المصنع أو سواء با

 .عالمة المصنع والعالمة التجارية :أوال
مختمؼ بيا أخذت إشارات مميزة لممنتجات،ولقد  عبلمة المصنع والعبلمة التجارية تعتبر
معرفة في األكثر و في األوساط التجارية ىي تعد األكثر انتشارا و  ،شريعات المقارنةالت

تدؿ بصفة عامة عمى عبلمات المنتجات، وىما تشكبلف الشكؿ أوساط المستيمكيف، و 
تجات أو بضائع مصنع أو التقميدي لمعبلمة التي كانت وظيفتيما إلى حد اليـو تمييز من

 .(1)تجارة
يي منتج )صانع، مزارع، حرفي..( فوعبلمة المصنع ىي العبلمة الخاصة بالصانع أو ال

صنعيا أو ب جات التي يتولى بنفسوعبلمة التي يضعيا الصانع أو المنتج عمى المنتال
 تالسيارا  مف لتمييز نوع   (B M W)عبلمة مثؿ  مثيبلتيا عمى إنتاجيا، وذلؾ لتمييزىا

 ،عبلمة )حمود بوعبلـ( لتمييز نوع مف المشروبات الغازية.األلمانية
تجات الصانع، أي باعتبارىا عبلمة مصنع إذ أف بدء استعماؿ العبلمة كاف لتمييز من

التعرؼ عمى مصدر صناعة  كوسيمة حماية، إذ يستطيع المستيمؾ عف طريقيا
 يستخدميا التجار في تمييز المنتجاتأما العبلمة التجارية ىي العبلمة التي .(2)المنتجات

فيي  وعميو .(3)مباشرةتاجر الجممة أو مف المنتج والتي يقوـ ببيعيا بعد شراءىا سواء مف 
عبلمات توضع عمى المنتجات بقصد تصريفيا دوف أف يتدخؿ التجار في عممية إنتاجيا 

( Lux) مف أمثمتيا عبلمة ،و أو صنعيا وذلؾ بقصد جذب العمبلء لمحبلتيـ التجارية
 .( لتمييز نوع مف الشكوالطةKit Katلتمييز نوع مف الصابوف،وعبلمة )
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(1): SAINT GAL Yves, Marque de fabrique et concurrence déloyale, op. cit. pC5. 

(2) : CHAVANNE Albert  et SALOMON Claudine,  Marques de fabriques, de commerce  

ou de service, op.cit, p 02.                                                                                                         
 .41، ص 2004دار مجدالوي لنشر والتوزيع، األردف،  1 طبعة  ،حقوؽ الممكية الصناعيةسائد أحمد الخولي،  :(3)  
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إذ كاف  وذلؾ،والعبلمة التجارية يمكف أف تكوف محؿ ممكية نفس الشخص مصنعالوعبلمة 
، كما يمكف أف ياتسويقىو نفسو مف يتولى بإنتاجيا أو بصنعيا الشخص الذي يقوـ 
في نفس الوقت عمى لمداللة  أي كعبلمة مصنع وعبلمة تجارية يستعمؿ عبلمة واحدة

 . (1)المصدر الصناعيسمعة و اع فيو الالمصدر التجاري أي المحؿ الذي تب
 ركز التجاري التم ساعد دت أىمية ىذه العبلمات مع تنظيـ قطاع التوزيع، فمقدوقد ازدا 

بمنتوج وحيد أو  ما ىي معروفة تقميديا متعمقة وىي متعمقةالتجارية ك عبلمةالعمى ظيور 
ف العبلمة بعدد محدود خاص بنفس النوع، أما عبلمة الموزعيف )أو التوزيع( الناتجة ع

بلمة المصنع رغـ ىذا االختبلؼ بيف ع .(2)ةالتجارية تخص منتجات عديدة ومتنوع
ما ال أنو ال يوجد أي تمييز مف حيث الحماية المخولة ليما إذ أنيوالعبلمة التجارية إ
 النظاـ القانوني.الحماية ونفس يخضعاف لنفس 

التشريعات يكمف في مدى  التمييز الموجود بيف العبلمتيف والذي أقرتو بعض غير أف
إلزامية واختيارية العبلمتيف، إذ أف بعض التشريعات ما نصت عمى إلزامية عبلمة 

لمصنع عبلمة مراقبة المصنع وىذا ما نجده في بعض الدوؿ االشتراكية، إذ تعتبر عبلمة ا
 ، وىو الوضع(3)ية فيي عادة ما تكوف اختيارية، أما العبلمة التجار اولجودتي اتلممنتج

الذي كاف سائدا  في الجزائر في ظؿ النظاـ االشتراكي،الذي أقر بالزامية عبلمة المصنع 
 وباختيارية العبلمة التجارية و عبلمة الخدمة. 
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 (1) :  CHAVANNE Albert  et  SALOMON Claudine,  Marques de fabrique, de commerce  

ou de service, op, cit. p02. Vr.aussi : SAINT GAL Yves, Marque de fabrique et 

concurrence déloyale, op.cit, p C04.                                                                                                           

(2): SAINT GAL Yves, Protection et valorisation des marques,de commerce ou de 

service . op. cit. p C05, Vr aussi. HAROUN Ali, La protection de la marque  au Maghreb, 

op. cit. p23.   
(3):  PLASSERAUD Yves, DEHAUT Martine, PLASSERAUD Claude, Marques, 

Valorisation,  Protection , Francis lefebre, Paris,1998, p17. et  Vr aussi: 

CHAVANNE Albert  et SALOMON Claudine, Marques de fabrique, de commerce                  

ou de service, op. cit, p03.                                      
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 .دمةـة الخـعالم: اثاني
ات ىي إشار عبلمة الخدمة وظيفة جديدة لمعبلمة إذ اتسع دورىا ليشمؿ الخدمات و تشكؿ 

ة عف غيرىا شبيية ليا في أدائيا لنفس الخدمة، فيي التي تستخدـ لتمييز خدمات معين
عيا الفنادؽ، مقدمي الخدمات كاإلشارات التي تضعبلمات تيدؼ إلى حماية نشاطات 

.وال توضع عبلمة الخدمة عمى المنتجات منشآت الدعاية واإلعبلف، وشركات السينما
نما توضع عمى كؿ األشياء والمنتجات المستخدمة في أداء  بغرض تمييزىا وا 

وعبلمة  (Hiltonمف بيف العبلمات المشيورة عمى مستوى العالـ نجد عبلمة )و ،(1)الخدمة
(Sheraton) في مجاؿ خدمات المطاعـ ىناؾ عبلمة ت الفنادؽ،و في مجاؿ خدما
(Mcdonalds)   و(عبلمةKFC.)كؿ  وىذا النوع مف العبلمات لـ يتـ تبنييا مف قبؿ

التشريعات كعبلمة قابمة لمتسجيؿ كغيرىا مف العبلمات ،وىذا ال يعني أنيا لـ تعرؼ مف 
نماقبؿ  ،مثؿ قانوف كانت حمايتيا مضمونة عمى أساس المنافسة غير المشروعة وا 

 .العبلمات التجارية األردني السابؽ

نشاء اتفاقية عامة لمتجارة في الخدمات نشاء المنظمة العالمية لمتجارة و مع إ وغير أن ا 
أدى  كذا اتفاؽ الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكريةو  كممحؽ لممنظمة

ىو الشأف و عبلمات المنتجات، الى جانب حماية  بالدوؿ إلى تقرير حماية لعبلمة الخدمة
تماشيا مع  األردني لمعبلمات التجارية الذي تـ تعديموالمصري والقانوف بالنسبة لمقانوف 

 .(2)بغرض االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة أحكاـ اتفاقية تريبس

 .من العالمتين موقف  المشرع الجزائري : ثالثا
إف فالمتعمؽ بالعبلمات،  03-06ا األولى مف أمر بالرجوع إلى المادة الثانية في فقرتي

  بلثىو بذلؾ اعترؼ باألنواع الثو  .(3)أخذ بعبلمة السمع وعبلمة الخدمة المشرع الجزائري
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
.وأنظر 18العبلمات التجارية ودورىا في حماية المنتج والمستيمؾ،المرجع السابؽ،ص مختار سعد،لدقي و (: رجائي ا1)

 .85كذلؾ:حمد اهلل محمد حمداهلل،الوجيز في حقوؽ الممكية الصناعية والتجارية،المرجع السابؽ،ص
( 34مف القانوف المعدؿ رقـ ) 2: ولقد إعترؼ المشرع األردني بيذا النوع مف العبلمات التجارية بموجب المادة (2)

 . أنظر موقع األنترت: 1999لسنة 

1953.pdf-www.mne.gov.ps/.../laws/33-  

عي سيما... التي تستعمؿ كميا لتمييز سمع وخدمات شخص طبيالرموز القابمة لمتمثيؿ الخطي الالتي تنص "كؿ  :(3)
 أو معنوي عف سمع وخدمات غيره.

http://www.mne.gov.ps/.../laws/33-1953.pdf
http://www.mne.gov.ps/.../laws/33-1953.pdf
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بو في  وىو نفس ما أخذ  لمعبلمات ،أي عبلمة الصنع وعبلمة الخدمة والعبلمة التجارية
عمى خبلؼ  المشرع أعطى مفيوما واسعا لمعبلمة كما أف. (1)التشريع السابؽ لمعبلمات

تمييز سمع  عبلمة التي تستخدـ فيفيو ال يقتصر عمى تمؾ ال لمعبلمات  التشريع السابؽ
ستخدـ في تمييز السمع بوجو بؿ امتد ذلؾ المفيـو ليشمؿ جميع العبلمات التي ت التاجر
ناعي أو استغبلؿ أيا كاف مصدر إنتاجيا سواء كانت طبيعية أو ناتجة مف عمؿ صعاـ و 

 عف خدمةلعبلمة التي تستخدـ لتمييز كما يمتد ىذا المفيـو إلى تمؾ ا.(2)زراعي أو حرفي
عبلمة  عمى  نصالمشرع الجزائري لـ ي .والمبلحظ أف(3)ألخرى المماثمة لياالخدمات ا

نما كما فعؿ في التشريع السابؽ لمعبلمات المصنع والعبلمة التجارية كؿ عمى حدى  وا 
، التي جاءت عمى العمـو لتضـ عبلمة المصنع  استعمؿ مصطمح عبلمة السمعػة

 والعبلمة التجارية.
، وبعبارة ىذه العبلمات اتخاذ مثؿ الصدد ىو مدى إلزاميةوالتساؤؿ المطروح في ىذا 

أخرى ىؿ أف التاجر والصانع ومقدـ الخدمة ممزميف باتخاذ عبلمات لتمييز منتجاتيـ 
 بينيا كما فعؿ في التشريع السابؽ؟. المشرع ىؿ ميزو  ؟وخدماتيـ أـ ال

مف عبلمة السمعة  ؿإلزامية كبفقد أقر المشرع   06-03األمر  مف 3بالرجوع إلى المادة 
صيا الخدمات التي ال تسمح طبيعتيا وخصائستثنى مف ذلؾ السمع و وا  (4)وعبلمة الخدمة

بو ما جاء ل اخبلف ىذاو السمع التي تحمؿ تسمية المنشأ.مف وضع العبلمة عمييا وكذلؾ 
ميز المشرع بيف عبلمة المصنع والعبلمة التجارية  في التشريع السابؽ لمعبلمات حيث

 العبلمة التجارية حيث أخذ بإلزامية عبلمة المصنع، وبإختيارية كؿ مف ة الخدمة، وعبلم
 (.5)وعبلمة الخدمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .المرجع السابؽ،بلمات التجاريةالعالمتعمؽ بعبلمات المصنع و  ،57-66المادة األولى مف أمر رقـ  (:1)
 : كممة "سمعة" عمى أنيا ،المتعمؽ بالعبلمات 06-03مف أمر  2مف المادة  2عرفت الفقرة  :(2)
 كؿ منتوج طبيعي أو زراعي أو تقميدي أو صناعي، خاما كاف أو مصنعا. 

 "كؿ أداء لو قيمة اقتصادية". :أنيا 4في مادتو الثانية الفقرة  المتعمؽ بالعبلمات 06-03الخدمة حسب أمر  :(3)
ة ( و المتمثمة في الحبس مف شير إلى سن3(: كما أف المشرع رتب عقوبات جزائية عمى مخالفة أحكاميا)المادة 4)
مف   33ف العقوبتيف فقط.أنظر المادة دج(أو بإحدى ىاتي2.000.000دج(إلى مميوني دينار)500.000بغرامة مف )و 

 ،المرجع السابؽ.عبلماتالمتعمؽ بال، 06-03األمر رقـ 

 .،المرجع السابؽالمصنع والعبلمات التجارية المتعمؽ بعبلمات ،57-66راجع المادة األولى مف أمر  (:5)
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 نيالثا الفرع

 استعماليا أنواع العالمات حسب اليدف من
ىو بغرض تمييز منتجاتو  المشروع االقتصادي  مف قبؿ عبلمةإذا كاف األصؿ في اتخاذ 

يفرض عميو استعماليا  األمرفإف ليا، منافسةدمات الخالمنتجات أو الف أو خدماتو ع
جؿ عبلمة أو أكثر دوف أف يرتبط غير أف صاحب المشروع قد يسليذا الغرض،  جديا
،وتبعا يدؼ منع الغير مف اتخاذىا كعبلمةالحيطة أو لليدؼ  ، وذلؾ إماباستعماليا ذلؾ

غرض مف تسجيميا إلى العبلمات لذلؾ ذىب الفقو إلى تقسيـ العبلمات حسب ال
  .االحتياطية والعبلمات المانعة

العبلمات ولـ مف مع اإلشارة أف العبلمة االحتياطية والعبلمة المانعة ال تعتبراف صنؼ 
شريعات تستوجب استغبلؿ العبلمة أف معظـ الت باعتبار ،تخصص ليا أحكاما خاصة بيا

ال فقد صاحبيا الحؽ عمييا. ومع ذلؾ نجدو  تعترؼ بالعبلمات المانعة التي عض الدوؿ ب ا 
مثؿ القانوف الياباني الذي يوفر الحماية  تسمح بمنح حماية أفضؿ لمعبلمة األساسية

 .(1)كذلؾ القانوف األلماني عمى الرغـ مف عدـ استغبلليا مف قبؿ أصحابياو  ،القانونية ليا
 La marque de reserve.العالمة االحتياطية : أوال

يا في الحاؿ تسجيميا ال ألجؿ استغبلل طمبيتـ فييا التي  العبلمة حتياطية ىيالعبلمة اال
نما ألجؿ استغبللي عوضا عف  في إنتاج جديد أو الدخارىا ليستعمميا  ا في المستقبؿوا 

 .(2)كاف يستغمياالعبلمة التي 
مستعمبل  المنتجات ويبدأ بإنتاج نوع مف عدة عبلمات في آف واحد، فقد يسجؿ شخص

ويستعمؿ  إنتاج نوع آخر ى العبلمات التي سجميا لتمييز ىذا النوع، وبعد فترة يبدأ بإحد
وىذه األنواع مف .ألجؿ ىذا الغرض وىكذا عبلمة أخرى سبؽ أف سجميا واحتفظ بيا

وال  تجارية احتياطيةعبلمات لمستقبؿ ىي العبلمات التي يتـ تسجيميا الستعماليا في ا
 التي تشترط سبؽ االستعماؿ التشريعات لدى بعض يمكف تصور وجودىا وتسجيميا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 278ص  ، المرجع السابؽ، ، الممكية الصناعية والمحؿ التجاريف عباس محمد حسني (:1) 

(2) : SAINT GAL Yves, Protection et valorisation des marques, de commerce, ou de 

service . op. cit. p, C08.                                                                                                            
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 وتبعا لذلؾ لف يقدـ مثؿ تشريع الواليات المتحدة األمريكية،كشرط لتسجيؿ العبلمة 
  .(1)امثؿ ىذه العبلمات قبؿ أف يقوـ باستعماليتسجيؿ  االقتصادي عمىصاحب المشروع 

مع اإلشارة أنو حتى بالنسبة لمتشريعات التي ال تشترط مف طالب التسجيؿ إثبات سبؽ و 
سقوط،باعتبار أف ىذه لمقد تكوف محؿ  فإف مثؿ ىذه العبلمات استعماؿ العبلمة

بعد مرور مدة ، وأنو في حالة عدـ استعماليا تشترط مف صاحبيا استغبلليا التشريعات
 الجزائري والتشريع التشريع نجد ذلؾ ف العبلمة تكوف معرضة لمسقوط، ومثاؿفإ معينة

                      .(2)سنوات 5ـ استعماليا في مدة الفرنسي الذي نص عمى سقوط العبلمة لعد

  

 La marque de défense .ةالعالمة المانع: ثانيا
إلى جانب العبلمة االحتياطية التي يتـ تسجيميا ال لغرض االستغبلؿ الجدي ليا في 

نما ألجؿ استغبلليا في المستقبؿ الحاؿ  يتـ تسجيميا   وىي عبلمةنجد العبلمة المانعة وا 
نما يتـ تسجيميا،المستقبؿ عماليا ال في الحاؿ وال فياست ال ليدؼ لغير مف بقصد منع ا وا 

باتخاذ عبلمة مميزة لمنتجاتو  صاحب المشروع .فقد يقـواستعماليا أو تسجيميا مستقببل
لعبلمتو  عبلمة أو أكثر مشابيةيعمد إلى تسجيؿ ثـ  فعبل تسجيميا واستعممياب يقـوو 

لدى المستيمؾ بالعبلمة التي فتختمط بتسجيميا شخص آخر  يبادرخشية أف  التجارية
وبذلؾ يكوف صاحب العبلمة المانعة قد استفاد مف أثر  ،ز منتجاتويستغميا فعبل لتميي

تفادي و  عدي عمييامف الت وذلؾ بمنع الغيرحمايتيا تسجيؿ المتمثؿ في استئثاره بيا و ال
 .(3)العبلمة المستعممة فعبل تقميد 

وباعتبار أف الغرض مف تسجيؿ ىذا النوع مف العبلمات ىو منع الغير مف إتخاذىا 
يس لغرض االستغبلؿ الجدي ليا فإنيا تكوف عرضة لمسقوط بعد مرور مدة كعبلمة ول

معينة مف عدـ استغبلليا، وذلؾ في الدوؿ التي تقضي تشريعاتيا بضرورة اإلستغبلؿ 
 الجدي ليا حتى تستمر حمايتيا القانونية. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 . 278جع السابؽ، ص المر  ،، الممكية الصناعية والمحؿ التجاريعباس  يفن: محمد حس(1) 

(2) : CHAVANNE Albert  et SALOMON Claudine, Marques de fabrique, de commerce  

ou de service, op. cit, p 04.   

و أنظر كذلؾ:صبلح .278، المرجع السابؽ، ص  الصناعية والمحؿ التجاري الممكية ،عباس يفن( محمد حس3)
 .1314130زيف الديف، شرح التشريعات الصناعية والتجارية،المرجع السابؽ، ص ص
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 .موقف المشرع من العالمتين: اثالث
لـ ينص المشرع الجزائري عمى ىذيف النوعيف مف العبلمات،إذ كما ذكرنا آنفا أنيا ال 

 أنواع العبلمات الخاضعة لنظاـ قانوني خاص،غير أنو يمكف أف يكوف لياتعتبر مف 
  لعدـ  سقوط  محؿ  قد تكوف  ذلؾ مف تسجيميا، ومع   الغرض وجود حسب 
يأخذ بمبدأ وجوب استعماؿ العبلمة المسجمة،  المشرع الجزائري باعتبار أف االستعماؿ،

بلمة مرتبط باالستعماؿ ممارسة الحؽ المخوؿ عف تسجيؿ الع بحيث نص عمى أف 
 (1)بعض الحاالت ءالجدي ليا، وأنو يترتب عمى عدـ استعماؿ العبلمة إبطاليا باستثنا

وىو حسف ما فعؿ لتفادي تسجيؿ مثؿ ىذه العبلمات وحمايتيا لمدة طويمة دوف أف يتـ 
 استغبلليا.

 
 المطمب الثاني  

 ة الجميور لياأنواع العالمات التجارية من حيث طريقة استخداميا ومعرف
بالعبلمات يبلحظ أف المشرع لـ يمنح الحماية فقط  المتعمؽ 06-03أمر بالرجوع إلى 

نما أيضا لمعبلمات الجماعية ،فالعبلمة يمكف أف تكوف محؿ ممكية لمعبلمات الفردية وا 
 شخص واحد سواء كاف شخص طبيعي أو معنوي أو محؿ ممكية عدة أشخاص

فنظرا معرفة الجميور ليا، مف حيث يضا بيف العبلماتالمشرع ميز أ(،كما أف 1)الفرع
( التي يعود تاريخيا COCA COLAلمقيمة المادية الكبيرة لمعبلمات المشيورة كعبلمة )

فمف الطبيعي أف تتميز عف  1888( التي ظيرت في KODAKوعبلمة)1886إلى 
 (.  2)الفرعالعبلمات العادية وتحضى بحماية خاصة لكونيا األكثر عرضة لمتعدي عمييا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  عمى أنو: 2في فقرتيا المتعمؽ بالعبلمات  06-03مف أمر  11إذ تنص المادة  :(1) 
عمى السمع أو توضيبيا أو عمى  إف ممارسة الحؽ المخوؿ عف تسجيؿ العبلمة مرتبط باالستعماؿ الجدي لمعبلمة "

 صمة مع الخدمات المعرفة بالعبلمة
 يترتب عمى عدـ استعماؿ العبلمة إبطاليا ماعدا الحاالت اآلتية :

 ،سنوات دوف انقطاع 3عماؿ أكثر مف إذا لـ تستغرؽ عدـ االست

رة حالت دوف استعماليا ففي ىذه إذا لـ يقـ مالؾ العبلمة قبؿ انتياء ىذا األجؿ بتقديـ الحجة ظروفا بأف ظروفا عسي 
 .  "الحالة يسمح بتمديد األجؿ إلى سنتيف عمى األكثر



 

 

74 

 الفرع األول
 التجارية من حيث طريقة استخدامياأنواع العالمات 

الخدمة بصورة استئثارية مف  تستخدـ العبلمة التجارية بنوعييا، عبلمة المنتجات وعبلمة
مف العبلمات يتـ  آخراف، وىناؾ نوعاف ال()أو مالكيا الشرعي أو مف طرؼ المرخص لو

استخداميما بواسطة أشخاص غير المالؾ لمعبلمة وىما العبلمة الجماعية، وعبلمة 
 .  )ثانيا(المطابقة أو التصديؽ وكما يطمؽ عمييا أيضا العبلمة الجماعية لممطابقة

 .العالمة الفردية: أوال
نوي الذي يتولى استغبلليا ىي العبلمة الخاصة بشخص محدد، شخص طبيعي أو مع

مف قبؿ الصناع أو التجار أو ري، فيي بذلؾ مستعممة نشاطو الصناعي أو التجافي 
وسواء كاف استغبلليا  .(1)المنتجات أو الخدمات عف غيرىامقدمي الخدمات لتمييز 

أي عف طريؽ الغير وذلؾ  غير مباشركاف بصفة أو  بمعرفة صاحبيا أي كاف مباشرا
 العبلمات الفردية استعماؿ عد يو  بل،مث ذا منح مالكيا تراخيص باستغبلليافي حالة ما إ

وذلؾ  أغمب التشريعات الخاصة بالعبلمات،تنظيـ تمثؿ محؿ األكثر انتشارا كما 
 لضماف المنافسة المشروعة وحمايتيا.

 .العالمة الجماعية: اثاني
شرع الجزائري أيضا عمى تعتبر األكثر شيوعا،نص الم التيو  إلى جانب العبلمة الفردية

ىو ما تضمنو األمر و  بحكـ طبيعتيا، (2)حكاـ خاصةأخضعيا ألالتي و العبلمة الجماعية 
في لقد عرؼ المشرع الجزائري العبلمات الجماعية و  ،المتعمؽ بالعبلمات 06-03رقـ 

عالمة تستعمل إلثبات المصدر والمكونات واإلنتاج أو كل "كل عمى أنيا: المادة الثانية
يزة مشتركة لسمع أو خدمات مؤسسات مختمفة،عندما تستعمل ىذه المؤسسات العالمة م

 تحت رقابة مالكيا".
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (1) : SAINT GAL Yves, Protection et valorisation des marques, de commerce, ou de 

service op .cit .p C 08. Vr   aussi: 

 PLASSERAUD Yves, DEHAUT Martine, PLASSERAUD Claude, Marques, 

Valorisation, Protection, op. cit. p17.   
 .،المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مف  األمر رقـ 25424، 23،  22(: أ نظر المواد 2)
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 بيف العبلمة الفردية والعبلمة الجماعية، جميا ف خبلؿ ىذا التعريؼ يظير االختبلؼمو 
 خدمات شخص طبيعي أو معنوي عف غيرىاسمع و ي تمييز األولى تكمف ففوظيفة 

مف قبؿ أعضاء الشخص المعنوي المالؾ  بلمة الجماعية تستخدـبينما الع ،المنافسة ليا
أو كؿ خاصية  ات الخاصة بمنتجات أو خدماتكونالمر و المصد إلثبات ليذه األخيرة

 .مشتركة لسمع أو خدمات
أف يممؾ  حؽ لكؿ شخص معنوي خاضع لمقانوف العاـ أو الخاصالولقد منح المشرع 
لؤلحكاـ التشريعية  اليا وفقاعمى حسف استعم فرض عميو أف يسيرعبلمة جماعية، و 

 مة عمى تحديد شروط خاصةعبلاألساسي ليذه اليجب أف يتضمف القانوف و  ،والتنظيمية
العبلمة ف وعميو .(1)خداميامارسة رقابة فعمية عند استعمى م النص باستعماليا وكذلؾ

أشخاص معنوية ممثمة لممصمحة العامة أو المصمحة  متخذة مف قبؿ الجماعية ىي عبلمة
عبلمات تخص أشخاص معنوية مف  أي لمنتجيف، التعاونيات...( الخاصة )نقابات ا

العاـ أو مف القانوف الخاص، باإلضافة إلى ذلؾ أنيا ال تستعمؿ مف قبؿ الشخص  القانوف
نما مف قبؿ أعضاء ىذا األخير  .(2)المعنوي المالؾ لمعبلمة الجماعية وا 

العبلمات  نوع أخر مف الجماعية المشار إلييا أعبله تتميز عف العبلمةأف  اإلشارةوتجدر 
  الجماعية: نوعيف مف العبلمات ابقة،وعميو ىناؾ الجماعية وىي العبلمات الجماعية لممط

فبالنسبة لمعبلمة الجماعية بمعنى  ،والعبلمات الجماعية لممطابقةالعبلمات الجماعية -
شارة مميزة لمنتوج أو خدمة مستخدمة مف قبؿ أعضاء ىيئة أو مؤسسة معينة الكممة فيي إ

محة الخاصة، وذلؾ بتحقيؽ ويكمف اليدؼ منيا ىو تحقيؽ المص، ليا نظاـ الستعماليا
 العبلمات الصناعي والتجاري ألعضائيا، وىي بذلؾ تخضع لمنظاـ المطبؽ عمىالتقدـ 

  .(3)عاديةال
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كما نص المشرع عمى أحكاـ خاصة  .المرجع الساؽ، 06-03مف األمر رقـ  23و المادة 22(: المادة 1)
مف نفس األمر ،كما نص عمى  24بالعبلمات الجماعية فيما يخص االنتقاؿ والرىف والتنفيذ الجبري وذلؾ في المادة 

 . 25مادة  حاالت إلغاءىا  في ال
  (2) : CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques de  de fabrique commerce    

        ou de service, op.cit, p 04.                                                               
  (3) : SAINT GAL Yves ,Protection et valorisation des marques, de commerce, ou de     
service op. cit p C 08. 
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تي تستعمميا عدة مشروعات اقتصادية تباشر اإلشارة ال"كما عرفيا جانب مف الفقو أنيا 
 مؤسسة عامة يسعى إلى تحقيؽ المصالح أو نوعا معنيا مف المنتجات، ويجمعيا اتحاد

، ويرى أيضا أف لمعبلمة الجماعية استخدامات مختمفة .(1)"المشتركة لممشروعات المتحدة
شركات  تظير في والتي  عبلقة أفقية بيف مستخدمييايكوف استخداميا نتيجة وجود فقد 

 ،لتحقيؽ غرض مشترؾ أكثرشخصاف أو يشترؾ في استخداـ العبلمة   األشخاص حيث
كما قد يكوف استخداميا نتيجة وجود عبلقة رأسية بيف المستخدميف لمعبلمة وبيف مالؾ 

 .        (2)الذي يتمتع بكياف قانوني مستقؿ، ويعد ىذا االستخداـ األكثر شيوعا  ىذه األخيرة
التي تحمؿ تمؾ أو الخدمات تمييز المنتجات  ة العبلمة الجماعية ال تكمف فقط فيفوظيو 

عف غيرىا مف المنتجات أو الخدمات  والصادرة مف أعضاء الشخص المعنوي العبلمة
نما و  الصادرة مف جيات أخرى  الوظيفة األصمية لمعبلمة الجماعية أنيا ضماف رقابةا 

 .جودة المنتجات وفحص
لتشيد أنو  التي توضع عمى منتوج معيف ىي العبلمة ابقة أو التصديقعالمة المطأما 

مواصفات متثاؿ لقواعد و تمنح مقابؿ اال مطابؽ لمواصفات ومعايير معينة فيي عبلمة
تستجيب منحيا ألي جية قادرة عمى إثبات أف المنتجات المعنية  ومعايير محددة، ويمكف

أشخاص ب لممطابقة ىي كذلؾ عبلمة خاصة ةفالعبلمة الجماعي.(3)ةقواعد ومعايير معينل
  النشاط  يمارس   نفسو مف  العبلمة  ليس ىوكما أف الشخص المعنوي مالؾ  ،معنوية

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .282الصناعية والمحؿ التجاري، المرجع السابؽ،صحسني عباس، الممكة محمد : (1) 
كما ذىب البعض األخر عمى أنيا تستخدـ مف طرؼ أفراد مؤسسة جماعية إلثبات عضويتيـ في تمؾ المؤسسة، وأف 
السمع والخدمات قد تـ إنتاجيا أو تقديميا مف طرؼ أعضاء تمؾ المؤسسة  فيي تشير إلى المنشأ التجاري لمسمع أو 

ي سكمينجتوف،ديفيد وانستيف،باتريشيا ،جي لأنظر:جودي وانجر جوانزاصة بأعضاء مجموعة معينة.الخدمات الخ
، ص ص 2003) ترجمة عف مصطفى الشافعي(، د.د.ف،القاىرة  -المبادئ والتطبيقات –دورست،الممكية الفكرية 

202،203.  
 المرجع نفسو، ، الجوانب المتصمة بالتجارة.. حماية العبلمة التجارية في ضوء اتفاقيةمحمد عبد الرحمف الشمري، (: 2)

 .153،154ص ص
 .154، ص(:  المرجع نفسو3)
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المصمحة غير أف اليدؼ مف استعماليا  ىو حماية المستيمؾ و  ،الصناعي  أو  التجاري 
جودة إذ تعتبر ىذه العبلمات ضماف ل صناعي والتجاري أو الزراعي،العامة ذات الطابع ال

 نتجات ومصدرىا.الم
عمى تمييز المنتجات التي تحمؿ تمؾ ىي األخرى وظيفة ىذه العبلمات ال تقتصر و  

ولكف الوظيفة األساسية ليا أنيا ضماف رقابة  عف غيرىا التي ال تحمميا، العبلمة
المنتجات، كما أف الييئة مالكة العبلمة كما سبؽ اإلشارة ال تممؾ السمع التي تحمؿ 

نما يقتصر دور الييئة  في تحديد الشروط والمواصفات الخاصة بأي منتج أو العبلمة، وا 
ط والمواصفات لمتأكد مف أف مف يستخدـ عبلمة االعتماد يمتـز بالشرو خدمات والمراقبة 

ضمانا لتوافر  عمى المنتجات والخدمات يعد وضع العبلمة، وأف في نظاميا  التي حددتيا
 تمؾ الصفات.

  تدؿ عمى مواصفاتىو دور رقابي كونيا  العبلمة الجماعية لممطابقة وعميو فإف دور
طريقة أو مف حيث  و المصدرأ  الجودة النوعية،  حيث  مف سواء   ،المنتجاتوبيانات  
 الجماعية لممطابقة معالعبلمة تقترب ىكذا و وليس تمييز البضاعة بذاتيا.  ،(1)الصنع

يتمتع  قانونيوالمتمثؿ في كياف العبلمة الجماعية مف حيث الجية المالكة لمعبلمة 
إال ، كما أف المنتجات التي تحمؿ العبلمة ال تكوف صادرة مف مالكيابشخصية معنوية،

مما  إجراءات حماية المستيمؾ أكثرترتبط ب كونيا يعف العبلمة الجماعية ف أنيا تختمؼ
ىي التمييز بيف السمع والخدمات المعتمدة عف تمؾ العبلمة الجماعية، فوظيفتيا  ترتبط بو
السمع أو الخدمات عف تمؾ  تمييز بينما وظيفة العبلمة الجماعية ىي.(2)لمعتمدةغير ا

عمى وجود رابطة تجارية بيف السمع أو الخدمات تي تنتجيا جيات أخرى،كما أنيا تدؿ ال
 .الخاصة بأعضاء اإلتحاد

  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، وانظر كذلؾ: سائد أحمد 284، 282،ص ص  المرجع السابؽ،، التشريع الصناعيمحمد حسني عباس،  :(1) 

العبلمات التجارية ودورىا في  ، و رجائي الدقي، مختار سعد،54ص ،المرجع السابؽ ،حقوؽ الممكية الصناعية الخولي،
 .20 ،19 ص ، صالمرجع السابؽنتج والمستيمؾ، حماية الم

المرجع  بالتجارة...حماية العبلمة التجارية في ضوء اتفاقية الجوانب المتصمة  محمد عبد الرحمف الشمري، : (2)
 .154السابؽ، ص
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 مة الجماعية كونيا توضع عمى المنتجاتعف العبلالعبلمة الجماعية لممطابقة كما تختمؼ 
فة مستقمة عمى توضع بص ة الجماعيةالخاصة بمالكيا، بينما العبلم الفردية بجانب العبلمة

 .السمع أو الخدمات لتمييزىا عف غيرىا
قد يكوف إلثبات أف المنتوج مطابؽ لمعايير الجودة  عبلمة االعتماد أو المطابقة واستخداـ 

التي تمنح لمشركات والمؤسسات التي تثبت إلتزاميا تمؾ الشيادات ك الوطنية أو الدولية 
كما قد تستخدـ  . ISO 9000 »(1) » عالميا المتمثمة في بيا لمعترؼ بمعايير الجودة ا

أف السمعة تـ إنتاجيا أو تحضيرىا وفؽ لطريقة معنية، ومف أمثمتيا  عبلمة المطابقة لئلشياد 
لضماف  لتي توضع عمى بعض المنتجات الغذائية مف قبؿ جمعيات مرخصةكممة)حبلؿ( ا

 .(2)تحضيرىا عمى الطريقة اإلسبلمية
لمسمع والمنتجات أىمية كبرى في  الدولية  ح تطبيؽ المعايير والمواصفات القياسيةحيث أصب

مع زيادة حدة المنافسة في األسواؽ خاصة  تصديرىا وتعتبر المفتاح السحري لمتصدير
جمع بيف أف المشرع  لتشريع الجزائري الخاص بالعبلمات، يتضح وبالرجوع إلى ا .(3)دوليةال

كوف  وذلؾ الجماعيةبقة( والعبلمة الجماعية تحت مفيـو العبلمات عبلمة االعتماد )المطا
عبلمات المطابقة ىي عبلمات أخضعيا المشرع الجزائري لؤلحكاـ التشريعية والتنظيمية 

المتعمؽ بالتقييس  04-04مف القانوف رقـ 20المطبقة عمى العبلمات الجماعية،فطبقا لممادة 
 أنو:

 الفنية والمواصفات الوطنية، عالمات جماعية تخضع "تعتبر عالمات المطابقة لموائح 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (.ISOالمواصفات الدولية ىي المواصفات التي تصدر عف المنظمة الدولية لممواصفات): (1)

INTERNATIONAL STANDARDS ORGANISATION                                                               
منظمات قومية  ( منظمة تعمؿ عمى وضع المعايير، وتضـ ىذه المنظمة ممثميف مف عدةأيزوالمنظمة الدولية لممعايير )

وىي تصرح عف معايير تجارية وصناعية عالمية. يكمف مقر ىذه  ،23/02/1947ىذه المنظمة في لممعايير، وتـ إنشاء
 أنظر الموقع:المنظمة في جنيؼ، سويسرا.

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title&انًُظًت_انذٔنٛت_نهًعبٚٛز=oldid=10813677 

 المرجع السابؽ، حماية العبلمة التجارية في ضوء اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة... محمد عبد الرحمف الشمري،(: 2)
منشورات حمبي  -قارنةدراسة  م -وأنظركذلؾ:عدناف غساف برانبو، التنظيـ القانوني لمعبلمة التجارية.155ص

 .60 ،ص2012الحقوقية،عماف،
 كية الفكرية والقضايا المعاصرة ،المم العالمية" : د/محمود حممي حجازي ، انظر في شأف " أىمية المواصفات القياسية :(3)

 .  186ص ،2003.ف، سنة ممي الفنوف التطبيقية، الشركة اليندسية لمطباعة والتغميؼ د.بمركز النشر بنقابة مص

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ù�Ù�Ø¸Ù�Ø©_Ø§Ù�Ø¯Ù�Ù�Ù�Ø©_Ù�Ù�Ù�Ø¹Ø§Ù�Ù�Ø±#.D9.88.D8.AC.D9.87_.D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.B3.D9.85.D9.8A.D8.A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=المنظمة_الدولية_للمعايير&oldid=10813677
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 .(1)"لألحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بيا

تخضع عبلمة المطابقة مف حيث القابمية لمتسجيؿ ألحكاـ قانوف العبلمات السيما عميو و 
وطني الجزائري لمممكية تسجيميا لدى المعيد ال يتـفيما يتعمؽ بشرط التمييز، و 

 .(2)تخضع ألحكاـ خاصةمع اإلشارة أف عبلمة المطابقة الصناعية.
أو تجاري  ذات نشاط صناعيمؤسسات مة الجماعية ىي عبلمة تستخدميا وعميو فالعبل

قدميا، أو ت افي المنتجات والخدمات التي تنتجي معينة خصائصلتوفرىا عمى مواصفات و 
أو لوجود خاصية معينة، واستعماؿ  ف طريقة إنتاج معينةلضمامصدرىا أو  سواء لضماف

ىذه العبلمة يكوف تحت رقابة مالكيا وىو الشخص المعنوي أي الييئة المالكة 
لمعبلمة.كما يمكف لمشخص المعنوي العاـ أف يممؾ عبلمة جماعية لمراقبة توفر 

ىكذا توضع في المنتجات والخدمات التي تحمؿ عبلمتيا.و  تي يتطمبياالمواصفات ال
 عبلمة المطابقة عمى منتوج ما لئلشياد عمى أنو مطابؽ لمواصفات معينة.

تتضمف عمى وجو الخصوص وحدات القياس، شكؿ المنتجات  (3)والمواصفات الجزائرية
، وىي تندرج في نظاـ ...وتركيبيا و أبعادىا وخاصيتيا الطبيعية والكمياوية ونوعيتيا

تحسيف  إلى مستيمؾ والمصمحة العامة، كما ييدؼلإلى حماية ا يس الذي ييدؼيالتق
  المنتجات عبلمتيف،عبلمة يمكف أف تتضمف بعضنوعية المنتجات والخدمات.وعميو 

الييئة المختصة بمراقبة الثانية تضعيا لتاجر أو الصانع لتمييز منتجاتو،و يختارىا ا فردية
 ،(5)متميزة عنياسمعة و فعبلمة المطابقة ىي عبلمة مستقمة عف عبلمة ال .(4)المطابقة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 41الجريدة الرسمية عدد ،س، يتعمؽ بالتقيي2004يونيو  23المؤرخ في  04-04مف القانوف رقـ  20المادة  (:1)

 .2004يونيو  27الصادر بتاريخ 
، يتعمؽ 2005ديسمبر 06المؤرخ في  464-05المرسـو التنفيذي رقـ و  ،،المرجع نفسو04-04ع قانوف رقـ راج (:2)

   .2005-12-11،الصادر في80بتنظيـ التقييس و سيره،ج ر عدد
 بتقييـ المطابقة ،ج رتعمؽ ي 2005ديسمبر 06المؤرخ في 465-05رقـ(:أنظر في ذلؾ المرسـو التنفيذي 3)

 .2005-12-11،الصادر في80عدد
 .206ص، 2006،خمدوف ،ابفي القانوف التجاري الجزائري ػ الحقوؽ الفكريةػ الكامؿ ف (: فرحة زراوي صالح،4)
الذي يحدد شروط منح عبلمات المطابقة لممواصفات الجزائرية  1996يوليو 23مف القرار المؤرخ في  5(: المادة 5)

جراءات ذلؾ،الجريدة الرسمية العدد   .1997ماي  25لصادر في ا 33وسحبيا وا 
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 ىو يعتبر ، و (1)يسيالمعيد الجزائري لمتق ىوالجياز المكمؼ بالتقييس و جع إلى تر  فممكيتيا
سة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت وصاية وزير الصناعة.وباعتبار مؤس

الييئة  عبلمات المطابقة فإنو يمتـز بتسجيميا لدىصاحب  المعيد الجزائري لمتقييس ىو
لدى المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية، كما يجوز أف  ،أيتصة بالعبلماتالمخ

وتجدر .(2)تكوف عبلمة المطابقة موضوع إيداع دولي لدى المنظمة العالمية لمممكية الفكرية
العبلمات  اإلشارة أف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية نصت ىي األخرى عمى

)ثانيا( وذلؾ عندما نصت بوجوب قبوؿ إيداعيا  7في مادتيا الجماعية وحمايتيا وذلؾ 
 .(3)ف قبؿ الدوؿ األعضاء في اإلتحادوحمايتيا م

 الفرع الثاني
 ع العالمات من حيث معرفة الجميورأنوا

تعددىا فمف الطبيعي أف تتمتع بعضيا بسمعة خاصة لدى مع انتشار استعماؿ العبلمات و 
فمتى  حماية إضافية ليا بالمقارنة بالعبلمات العادية،الجميور األمر الذي يتطمب توفير 

 يمكف اعتبار العبلمة أنيا عادية)أوال( أو أنيا مشيورة؟)ثانيا(.

 العالمة العادية.: أوال
التي ال تتمتع بعد بسمعة ومعرفة واسعة بيف أوساط العبلمة العبلمة العادية ىي 

قة جغرافية معنية وىي يمكف أف المستيمكيف أو أف معرفتيا وشيرتيا مقتصرة عمى منط
وتداوال في  كوف عبلمة خدمة، وىي األكثر انتشاراتكوف عبلمة منتجات،كما يمكف أف ت

   .(4)جميع الدوؿ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يتضمف إنشاء المعيد الجزائري لمتقييس ويحدد   1998-02-21المؤرخ في  69-68(: أنظر المرسـو التنفيذي رقـ 1)
 .1998-03-01ر في الصاد 11عدد قانونو األساسي،ج ر،

 .208ي القانوف التجاري الجزائري ػ الحقوؽ الفكريةػ المرجع السابؽ،صالكامؿ ف فرحة زراوي صالح، (:2)
 ( مف اتفاقية باريس عمى أنو: )ثانيا7حيث تنص الفقرة األولى مف المادة  (:3)

"تتعيد دوؿ االتحاد بقبوؿ إيداع و حماية العبلمات الجماعية الخاصة بالجمعيات التي ال يتعارض وجودىا مع قانوف 
 دولة المنشأ حتى و إف كانت تمؾ الجمعيات ال تمتمؾ منشأة صناعية أو تجارية".

المرجع  ية في ضوء اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة...،حماية العبلمة التجار  محمد عبد الرحمف الشمري،(: 4)
 .131السابؽ، ص
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 .العالمة المشيورة: ثانيا

وأخيرا نتطرؽ  شيرة العبلمةمعايير يورة ،ثـ نتعرض فيما يمي إلى تعريؼ العبلمة المش
 موقؼ المشرع منيا. إلى

 تعريفيا :  -1
،بما في ذلؾ التشريع الجزائري رةلـ تيتـ أغمب التشريعات بوضع تعريؼ لمعبلمة المشيو 

عميا تتميز عف غيرىا غير أنيا خصتيا بحماية خاصة لتجتاركة ذلؾ لمفقو، لمعبلمات
بلمات المشيورة أف تفرض نفسيا عمى مستوى استطاعت الع بحكـ شيرتيا،بحيث

الداخمية والدولية،خاصة بعد إنشاء المنظمة العالمية لمتجارة،ووجود اتفاقية  تالتشريعا
عني بالجوانب التجارية مف حقوؽ الممكية الفكرية،األمر الذي دفع الدوؿ ألف تجري ت

ومف بيف التشريعات التي  عمى تشريعاتيا بما يتوافؽ مع أحكاـ ىذه االتفاقية. تعديبلت
 و ،وقد عرفيابعد تعديم األردني نصت عمى العبلمات المشيورة وقامت بتعريفيا التشريع

  :كاآلتي 
التجارية ذات الشيرة العالمية التي تجاوزت شيرتيا البمد األصمي الذي سجمت " العبلمة  

 .(1)فيو واكتسبت شيرة في القطاع المعني  مف الجميور  مف المممكة األردنية الياشمية"

ف العبلمة المشيورة حسب التشريع األردني ىي العبلمة التي اكتسبت شيرة وطبقا لذلؾ فإ
ى الجميور داخؿ الدولة التي سجمت فيو وخارجيا وذلؾ لد أي معرفة واسعةعالمية 

وبالنسبة لمفقو . لمشرع لـ يحدد معيار لمشيرةبالنسبة لمسمع أو الخدمات المعنية.غير أف ا
 عمى أنيا:البعض عرفيا  فمقد

"العبلمة ذات الشيرة العالمية التي تجاوزت شيرتيا حدود البمد األصمي الذي سجمت فيو 
 .(2)القطاع المعني مف الجميور نتيجة ترويج العبلمة"واكتسبت شيرة في 

مف قبؿ الجميور في يبلحظ أف ىذا التعريؼ يرتكز أيضا عمى المعرفة الواسعة بالعبلمة 
 تسب ،غير أف الشيرة ال تكوأف ىذه الشيرة اكتسبت نتيجة لمترويج  ،القطاع المعني
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

والقانوف المعدؿ  1952( لسنة 33مف قانوف العبلمات التجارية األردني رقـ ) 2مف المادة  7أنظر الفقرة (:1)
                             www.mne.gov.ps/.../law/33-1953.pdf، عمى موقع األنترنت:1999( لسنة 34رقـ)

(: عبد اهلل حميد سميماف الغويري،العبلمة المشيورة وحمايتيا ضمف اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة...،المرجع السابؽ، 2)
 .190ص
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نما ىناؾ معايير أخرى يعتد بيا.وىناؾ  مف الفقو جانب فقط عف طريؽ الترويج بيا  وا 
لعبلمة ذات السمعة وا (La marque notoire)الفرنسي مف يميز بيف العبلمة المشيورة

،والذي يرى في األولى أنيا تمؾ المعروفة عمى (1)(Marque de renommée)العالية
المستوى الوطني مف قبؿ فئة  عريضة مف الجميور أو مف فئة عريضة مف الجميور 

المعروفة عمى المستوى  العبلمة المعني، أما الثانية أي العبلمة ذات السمعة العالية ىي
، وعميو فإف العبلمة ذات السمعة (2)فئة عريضة مف الجميور الكبير ؿالدولي مف قب

وطبقا لما سبؽ  العالية تعتبر بالضرورة عبلمة مشيورة غير أف العكس غير صحيح. 
 جميورال أف العبلمة المشيورة ىي العبلمة التي تتمتع بمعرفة واسعة مف قبؿ يمكف القوؿ

ومف ، الحدود اإلقميمية لمبمد الذي سجمت فيوتتعدى سمعتيا و  في القطاع المعني الكبير
أو عبلمة   (Adidas)أو  1886التي يعود تاريخيا إلى  (Coca Cola)أمثمتيا عبلمة 

(Lipton)  أو عبلمة(Marlboro)  وفي مجاؿ الخدمات ىناؾ العديد مف العبلمات
  .في مجاؿ االئتماف (VISA)وعبلمة  (Hilton)المشيورة مثؿ عبلمة 

تعدى حدود البمد الذي سجمت تشيرة عالمية وف العبلمة المشيورة عبلمة ذات ونظرا لك
إضافية واستثنائية بمقارنتيا بالعبلمة العادية بحماية  إحاطتياف ذلؾ يستدعي األمر فيو فإ

أ اإلقميمية ومبدأ والمتمثمة في مبد ،المبادئ الخاصة بأحكاـ العبلمات وذلؾ بالخروج عف
إخضاع العبلمات المشيورة ليذه المبادئ سوؼ يدفع األشخاص إذ أف تخصيص العبلمة.

مف شيرتيا بغير وجو  إلى اتخاذىا لتمييز منتجات وخدمات مختمفة،بالتالي االستفادة
المعنية بالعبلمة إذا كانت تمؾ المنتجات ،وقد يمس أيضا بصورة العبلمة وبسمعتيا حؽ

المساس بمصالح صاحب العبلمة  يؤدي إلى مف شأنو أفا أو رديئة وىذمثبل أقؿ جودة 
لجميور وذلؾ بحيث أف استعماليا سوؼ يؤدي إلى إثارة الخمط في ذىف ا المشيورة،
 األساسية  الوظائؼ  مف  أف المصدر، خاصة    سنف  مف  أنيا  باالعتقاد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 6طبقا ألحكاـ المادة  (Marque notoire)أف المشرع الفرنسي قد ميز بيف العبلمة المشيورة (: نشير ىنا إلى1)

المستخدمة عمى سمع أو خدمات غير ( Marque de renommée)ثانيا( مف اتفاقية باريس ، والعبلمة ذات السمعة)
 ف تقنيف الممكية الفكرية الفرنسي.عمى موقع األنترنت:م  5-713ة وذلؾ في المادمشابية لتمؾ المحددة في التسجيؿ 

www.legifrance.gouv.fr                                                                                                            

(2) : BERTRAND André R ,Le droit des marques,des signes distinctifs ……,op.cit.p164. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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 العبلمات المشيورة ففإ إلى جانب ذلؾلمعبلمة ىو ضماف مصدر المنتجات والخدمات. 
 بمقارنتيا بالعبلمات العادية،مما يؤدي إلى المساس عبلمات األكثر تعرضا لمتقميدىي 

ولذلؾ كاف البد مف  مة عمى حد السواء.بمصالح المستيمكيف ومالؾ أو مستغؿ العبل
وتستند تخصيص أحكاـ خاصة بالعبلمات المشيورة عمى المستوى الداخمي والدولي.

مف اتفاقية باريس لحماية الممكية  )ثالثا(6إلى المادة  الدولية لمعبلمة المشيورةالحماية 
 .(1)الصناعية

تـز بتوفير الحماية لمعبلمات ف دوؿ األعضاء في اتحاد باريس تمإوبمقتضى ىذا النص ف
بطاؿ تسجيؿ العبلمة التي تعتبر مماثمة ف لـ يتـ تسجيميا ا  حتى و المشيورة  وذلؾ برفض وا 

والمستخدمة عمى منتجات مماثمة أو مشابية  أو مشابية لمعبلمة المشيورة أو ترجمة ليا
ثارة المبس في أذىاف إمف شأنيا و  لتمؾ التي خصصت ليا العبلمة المشيورة

لمستيمكيف،ونفس األمر ينطبؽ في حالة التقميد الجزئي وكاف الجزء المقمد ىو الجزء ا
بمقتضى اتفاقية حماية العبلمات المشيورة  إفوعميو فالجوىري مف العبلمة المشيورة. 

تكوف في إطار المنتجات المماثمة والمشابية ،وال تمتد إلى المنتجات المخالفة،كما باريس 
 ات المشيورة الخاصة بالمنتجات دوف  الخدمات. العبلمبأنيا تتعمؽ 

ؿ مواقؼ واتخذت الدو  ىناؾ مف يرى أف  ىذه المادة أثارت جدال حوؿ كيفية تطبيقياو 
وجوب توفير حماية خاصة لمعبلمات ترى الدوؿ المتقدمة  ، فنجد أفمختمفة حياليا

باعتبار  فير الحمايةالمطموب منيا تو في إقميـ الدولة ولو لـ تسجؿ أو تستعمؿ  المشيورة 
 بعض الدوؿ النامية أما .التي سجمت فييا أف معرفة الجميور بيا يتعدى حدود الدولة

 ربط حماية العبلمة ت وأف مف حقيا أف،مواقؼ متشددة في شأف تطبيقيا اتخذت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
التي تنص عمى اآلتي :"تتعيد دوؿ اإلتحاد سواء مف تمقاء نفسيا إذا جاز تشريعيا ذلؾ، أو بناء عمى طمب (: 1)

صاحب الشأف، برفض أو إبطاؿ التسجيؿ وبمنع استعماؿ العبلمة الصناعية أو التجارية التي تشكؿ نسخا أو تقميدا أو 
ة المختصة في الدولة التي تـ فييا التسجيؿ، أو االستعماؿ، أنيا ترجمة يكوف مف شأنيا إيجاد لبس بعبلمة ترى السمط

 مشيورة باعتبارىا فعبل العبلمة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا ىذه االتفاقية، ومستعممة عمى منتجات مماثمة أو مشابية.
أو تقميدا ليا مف شأنو  كذلؾ تسري ىذه األحكاـ إذا كاف الجزء الجوىري مف العبلمة يشكؿ نسخا لتمؾ العبلمة المشيورة 

  .إيجاد لبس بيا"
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التسجيؿ وفقا لتشريعيا  بأولوية االستخداـ الفعمي عمى إقميميا أوالمشيورة 
ة إلى اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكيوبالرجوع .(1)الوطني
لى جانب ،فإأف ىذه االتفاقية منحت حماية إضافية لمعبلمة المشيورة  نجد )تربس(الفكرية

تخصيص  خارج نطاؽباريس فإف ىذه األخيرة تتمتع بحماية  اتفاقيةما نصت عميو 
 استعماؿ العبلمة المشيورة حتى بالنسبة لمسمع وخدمات مختمفةر اتخاذ و العبلمة إذ يحظ

 .عف تمؾ التي خصصت ليا ىذه األخيرة
ماية عمى عبلمة كما توسعت اتفاقية تربس في مفيوـ العبلمة المشيورة إذ لـ تقصر الح

نما نصت أيضا عمى  حماية العبلمات المشيورة في مجاؿ الخدمات عمى خبلؼ السمع وا 
باريس لحماية الممكية الصناعية التي تشمؿ حماية العبلمات التجارية المشيورة في اتفاقية 

)ثانيا( مف اتفاقية باريس 6وتشترط اتفاقية تربس لتطبيؽ أحكاـ المادة مجاؿ السمع فقط. 
الممكية الصناعية عمى السمع والخدمات المختمفة عف تمؾ التي تغطييا العبلمة حماية ل

 : متبلزميف المشيورة شرطيف
أو  تدؿ عمى وجود رابطة بيف ىذه السمع  استعماؿ ىذه العبلمة عمى سمع أو خدمات-

 الخدمات وصاحب العبلمة المسجمة.
ضررا أو يمس بمصالح صاحب وبشرط أف يكوف ىذا االستعماؿ مف شأنو أف يسبب  -

 .(2)العبلمة المسجمة
نو لمخروج عف مبدأ تخصيص العبلمة وحظر استخداـ العبلمة المشيورة وطبقا لذلؾ فإ

،فيجب أف يكوف مف شأف استعماليا أف يربط الخدمات المختمفة وأعمى المنتجات 
ة،و مف شأف المستيمؾ بيف تمؾ المنتجات أو الخدمات وصاحب العبلمة المشيورة المسجم

  أف يمحؽ ضرر بمصالح ىذا األخير. ذلؾ االستخداـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
المرجع  ة ...،حمايتيا ضمف اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجار العبلمات المشيورة و  محمد عبد الرحمف الشمري،(:1)

 .132.133ص صالسابؽ،
 أنو:عمى اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية  مف  16مف المادة 3الفقرة  حيث تتص (: 2)
عمى السمع أو الخدمات غير المماثمة  ،مع ما يمـز مف تبديؿ( 1967)مكرر مف معاىدة باريس 6" تطبؽ أحكاـ المادة  
أف يدؿ استخداـ تمؾ العبلمة التجارية بالنسبة لتمؾ السمع أو الخدمات ت بشأنيا عبلمة تجارية شريطة ؾ التي سجملتم

عمى صمة بيف تمؾ السمع أو الخدمات وصاحب العبلمة التجارية المسجمة ،وشريطة احتماؿ أف تتضرر مصالح 
 صاحب العبلمة التجارية المسجمة مف جراء ذلؾ االستخداـ".
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 العالمة :  معايير شيرة -2
ة نصت عمى العبلمات المشيورة واعترفت بقيمتيا الوطني اتعيشر رغـ أف أغمب الت

كما معيار محدد ليا، إال أنيا لـ تحدد االقتصادية وخولت ليا الحماية خارج مبدأ اإلقميمية
فيبلحظ أنيا وضعت ضابطا  اتفاقية تريبس. وبالرجوع إلى لـ تحدده أيضا اتفاقية باريس

وؿ األعضاء في منظمة التجارة العالمية االسترشاد بو في تحديد مفيـو العبلمة عاما لمد
أف تراعي عند تقدير شيرة العبلمة معرفة العبلمة التجارية في عمييا فرضت المشيورة، ف

معة أو الخدمة بما في ذلؾ معرفتيا في البمد العضو المعني المعني بالس قطاع الجميور
 .(1)اريةنتيجة ترويج العبلمة التج

موضوعية ومعايير شخصية لمشيرة وتتمثؿ إلى تحديد معايير  (2)ويذىب بعض الفقو
األولى في قدـ العبلمة،إيداع آخر لمعبلمة،حصتيا في السوؽ،كثافة استغبلؿ المنتجات أو 
الخدمات التي تحمؿ العبلمة وامتدادىا الجغرافي ،أىمية االستثمارات التجارية 

العبلمة لدى الجميور. أما المعيار الشخصي يتمثؿ  ذلؾ معرفةواالشيارية،ويضاؼ إلى 
 ،أي الجميور.لدى عدد أكبر مف األشخاص العبلمة في معرفة

ضع قواعد استرشادية لشيرة العبلمة التجارية، عقدت الجمعية العامة إلتحاد باريس لو و 
كرية )الوبيو( خبلؿ لحماية الممكية الصناعية والجمعية العامة لممنظمة العالمية لمممكية الف

 دورة مشتركة توصمت مف خبلليا إلى وضع توصية 1999سبتمبر  29-20الفترة مف 
وتوصياف كؿ دولة عضو  ،(3)حكاـ المتعمقة بالعبلمات شائعة الشيرةبشأف األ مشتركة

عدد مف  االسترشاد بالمبادئ التوجييية لحماية العبلمات المشيورة.ولقد تضمنت التوصية
لتحديد متى تعتبر العبلمة مشيورة، ي يجب أف تراعييا السمطة المختصة التالعوامؿ 

( مف 2(، )1الفقرتيف ) 2ومعنى القطاع المعني مف الجميور، والتي تضمنتيا المادة 
تستخمص منيا أف  التي يمكف لمسمطات المختصة أف.بالنسبة لمعوامؿ التوصية المشتركة

 مف الجميور،مدة  المعني قطاعال مة لدىالعبلمة مشيورة نجد مثبل مدى معرفة العبل
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ،المرجع السابؽ.(تربس الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية) مف اتفاقية 16مف المادة  2(: الفقرة 1)

 (2) : THARREAU Véronique, Le grand public et les marques de luxe : site 

http :www.Avocats-publishing.com 
(3) : http://www.wipo.int/about-ip/fr/development_iplaw/pdf/pub833.pdf 
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استعماؿ العبلمة،ونطاقو الجغرافي،مدة الدعاية والترويج لمعبلمة،طمبات تسجيؿ العبلمة 
الجغرافي،مدى إقرار السمطات المختصة بأنيا عبلمة معروفة جدا،قيمة  ونطاقيا
،فيشمؿ المستيمكيف الفعمييف أو المحتمميف لنوع السمع القطاع المعني بالجميورأما العبلمة.
التي تنطبؽ عمييا العبلمة،األشخاص المعنييف في قنوات توزيع نوع السمع  والخدمات

 .تتعامؿ بنوع السمع والخدمات التي تنطبؽ عمييا العبلمةوالخدمات،األوساط التجارية التي 

أـ ال يكمف في  ةوعميو يمكف القوؿ أف المعيار األساسي لتقدير إف كانت العبلمة مشيور 
.وباعتبار مسألة تقدير مدى معرفة العبلمة لدى الجميور الكبير المعني بالسمع والخدمات

 عية فاف تقديرىا يعود لقاضي الموضوع.إف كانت العبلمة مشيورة أـ ال ىي مسألة موضو 
 
 :من العالمات المشيورة لمشرع الجزائريموقف ا - 3
 حيث لـ يقـ التشريعات األخرى لنسبة لموقؼ المشرع الجزائري فيبلحظ أنو حذى حذو با 

 عبلمة المشيورةال قيمةالمشيورة أو وضع معيار محدد ليا رغـ اعترافو ب بتعريؼ العبلمة
في الجزائري مشرع بحيث أنو لـ يسبؽ لم، ألوؿ مرة في قانوف العبلماتوالنص عمييا 

رغـ مصادقتو  مثؿ ىذه العبلمات أف نص عمى حمايةو السابؽ المتعمؽ بالعبلمات األمر 
 إلى حيف صدور القانوف الجديد لمعبلمات. عمى اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية

مف أمر  7ثامنة مف المادة في الفقرة ال المشيورة ي عمى العبلمةولقد نص المشرع الجزائر 
ر المشرع مف التسجيؿ الرموز المماثمة أو المشابية لعبلمة تتميز ، حيث حظ(1)03-06

مف شأنيا  مشابية تنتمي لمؤسسة أخرىلجزائر واستخداميا لسمع مماثمة و في ا بالشيرة
ر يسري أيضا إف ىذا الحظالفقرة الثانية مف نفس المادة ف حسبو ، إحداث تضميؿ بينيما

 .عمى سمع مختمفة لتمؾ التي طمب تسجيؿ العبلمة مف أجميا عماؿ العبلمةعمى است
 المتعمؽ  06 -03مف أمر  9/4المادة  كما نص المشرع عمى العبلمات المشيورة في

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ستثنى مف التسجيؿ : ...الرموز المقابمة يالمتعمؽ بالعبلمات عمى أنو:  06-03مف األمر رقـ   7(: تنص المادة 1) 

أو المشابية بعبلمة أو السـ تجاري بتميز بالشيرة في الجزائر وتـ استخدامو لسمع مماثمة و متشابية تنتمي لمؤسسة 
 " حداث تضميؿ بينيما أو بالرموز التي ىي بمثابة ترجمة لمعبلمة أو االسـ التجاريأخرى إلى درجة إ
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الحقوؽ المخولة عف التسجيؿ، إذ أف صاحب العبلمة المشيورة وذلؾ بشأف  (1)بالعبلمات
إذا كاف مف شأنيا أف تثير خمط  غير مف استعماؿ عبلمتو دوف رضاهلو الحؽ في منع ال

أف المشرع نص عمى العبلمة  لياتيف المادتيف يتضح قا طبو في ذىف المستيمؾ . 
رة ف يضع معيار لمشيأ دوف أف يحدد أو ر أي التي اكتسبت شيرة فيوالمشيورة في الجزائ

كانت ىذه الشيرة مكتسبة عف طريؽ االستخداـ  في الجزائر، بمعنى آخر لـ يبيف إف
مشيورة لدى الجميور عف الفعمي لمعبلمة في الجزائر أـ أنو يكفي أف تكوف معروفة أو 

طبقا لما جاءت  لمعبلمة المشيورة منح الحماية و أنكما .مثبل طريؽ آخر كوسائؿ الدعاية
،أي حماية العبلمة في إطار تخصيص بو اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية

كؿ ترجمة حينما منع تسجيؿ أي عبلمة تطابؽ أو تشابو أو تش العبلمة،ويظير ذلؾ
لمسمع التي اشتيرت بيا استعماليا لتمييز سمع مشابية أو مماثمة ارية مشيورة و لعبلمة تج

)العبلمة المشيورة( استعماليا منع .كماو إيجاد لبس مع العبلمة المشيورةعمى نحو مف شأن
ة مالؾ العبلمة التجارية ضرر بمصمح إلحاؽبشكؿ يحتمؿ  عمى سمع أو خدمات مختمفة

 .(2)المسجمة
كما خارج مبدأ تخصيص العبلمة العبلمات المشيورة حماية ع الجزائري المشر وعميو أقر 

تجاوز بذلؾ ما ذىبت إليو اتفاقية باريس لحماية الممكية و تريبس،  ةجاءت بو اتفاقي
لحماية لتشمؿ ليس فقط المنتجات والخدمات المماثمة نطاؽ ا مف حيث الصناعية

نما أيضا السمع والخدمات المختمفة.بوالمشابية و  اإلضافة أف حماية العبلمات المشيورة ا 
نما أيضا ى ذلؾ اتفاقية باريس و ينطبؽ ليس فقط عمى السمع كما ذىبت إل الخدمات عمى ا 

تعماؿ ىذه العبلمة بشرط أف يكوف اسغير أف المشرع أضاؼ عبارة " ىو حسف ما فعؿ.و 
عبلمة مالؾ الى صمة بيف ىذه السمع والخدمات و عم يدؿ مطابقةخدمات مف أجؿ سمع و 

  ...".المسجمة
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
عبلمة ذات شيرة في  لصاحب " :عمى أنوالمتعمؽ بالعبلمات  06 -03مف أمر  9 لمادةا مف األخيرة الفقرة تنص(: 1)

   .7الفقرة الثامنة مف  المادة  نصوص عمييا فيالم وف رضاه وفقا لمشروطماؿ عبلمتو دغير مف استعالجزائر حؽ منع ال
 =أنو: عمى المتعمؽ بالعبلمات 06-03مف األمر رقـ  7مف المادة  8حيث تنص الفقرة الثانية مف الفقرة  (:2)
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الغموض،إذ مف جية يتحدث إلزالة  ة "مطابقة" بالنسبة لمنصنو يجب حذؼ كممى أنر و 
 المشرع يشترط كما.(1)خدمات مطابقةمف جية أخرى سمع و مخالفة و  خدماتعف سمع و 

 ةمنع الغير مف استعماؿ نفس العبلمة أو عبلمل معبلمة المشيورة التسجيؿ المسبؽ ل
كما تضمنتو عمى سمع أو خدمات مخالفة لتمؾ التي تشمميا العبلمة المشيورة  مشابية

 .(06 -03مف أمر  9رة األخيرة مف المادة الفق )مف نفس األمر 7المادة الفقرة الثامنة مف 
     

 انيــالمبحث الث
 اتـالمـــالع أشكال

المتعمؽ بالعبلمات، فنبلحظ أف المشرع قد قاـ  06-03مف أمر  2بالرجوع إلى المادة 
 يمي : بتعداد مجموعة مف األشكاؿ التي يمكف اتخاذىا كعبلمة، فنصت عمى ما

تمثيل الخطي، السيما، الكممات بما فييا أسماء كل الرموز القابمة لم :العالمات"
األشخاص واألحرف واألرقام والرسومات أو الصور واألشكال المميزة لمسمع أو توضيبيا 

 واأللوان بمفردىا أو مركبة..."
ويتضح مف ىذا التعداد أنو جاء عمى سبيؿ المثاؿ وليس عمى سبيؿ الحصر، بما أنو تـ 

أشكاؿ أخرى.وأماـ  بالتالي الباب مفتوح إلدراج (2)ى النصإدراج كممة " السيما" في فحو 
 مات اسمية مفىذا التعداد فيمكف القوؿ أف ىناؾ صنفيف مف العبلمات، عبل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يمـز مف تغيير،عمى السمع أو الخدمات التي ال تعد مطابقة أو مشابية لتمؾ التي طمب  " تطبؽ أحكاـ ىذه الفقرة،مع ما=

 تسجيؿ العبلمة مف أجميا".
، (06-03مف أمر  7مف المادة  8)الفقرة ثر وضوحا مف النص العربيككما أف النص بالمغة الفرنسية يبدوا أ(: 1)
 الذي يظير فيما يمي:و 

"...Les dispositions de cet alinéa s’applique, mutatis mutandis, aux produits ou services qui 

ne sont pas identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement  de la marque est 

demandé  à condition, dans ce cas, que l’usage de cette marque pour ces produits ou 

services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque 

enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la 

marque enregistrée ".        
عمى  حيث نصت ،المصنع والعبلمات التجاريةبعبلمات  المتعمؽ 57-66مف أمر  2وىو نفس ما جاء في المادة (: 2)
 .": " ...بصفة عامة جميع السمات المادية التي تصمح بتمييز المنتجات واألشياء أو الخدمات لكؿ مؤسسةأنو
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رية التي يصو تومف جية أخرى العبلمات ال )المطمب األوؿ(تكتبؽ و ىي التي تنطجية و 
، األشكاؿ، األلواف..تتشكؿ مف ال مع اإلشارة أنو إلى جانب ىذيف الصنفيف مف .رسـو
وىي العبلمات الصوتية والعبلمات  أصناؼ أخرى لـ ينص عمييا المشرع ؾالعبلمات ىنا

تـ تسجيميا مف قبؿ صحيحة و التي تـ االعتراؼ بيا  كعبلمة ـ، و الخاصة بحاسة الش
.إلى جانب ذلؾ يوجد أيضا العبلمات المركبة، التي تتكوف  لثاني()المطمب ابعض الدوؿ

السالفة الذكر،  2األشكاؿ المنصوص عمييا في المادة مف مف أكثر مف شكؿ واحد 
 ونتناوؿ فيما يمي ىذه األشكاؿ.

 المطمب األول
 LES  MARQUES NOMINALES .العالمات االسمية

سماء كعبلمات الجزائري مف استخداـ األ أجازت مختمؼ التشريعات بما في ذلؾ التشريع
التي يطمؽ عمييا أيضا العبلمات العبلمات االسمية و ب يقصدو لتمييز المنتجات والخدمات، 

 ذب نظرتج ،ال مى كممات أو عبارات سواء ليا معنى أـتمؾ التي تشمؿ ع ،الشفوية
ثؿ العبلمات تتمو  .(1)تسمع لكونيا تنطؽ،و الجميور باعتبارىا إشارات يمكف كتابتيا 

،االسـ )الفرع الثاني(بتكرة،التسميات الم)الفرع األوؿ(أسماء األشخاص في خاصة االسمية 
 )الفرع الرابع( .األرقاـالحروؼ و ،و )الفرع الثالث(الجغرافي

 
 لفرع األولا

 اصـاألشخ اءـسمأ
 فعادة ما يختار األشخاص أسماء، اتاألكثر شيوعا كعبلم تعتبر أسماء األشخاص

حيث يمكف اتخاذىا كعبلمات لتمييز السمع منتجاتيـ أو خدماتيـ، ل يـ كعبلماتعائبلت
 استعماؿ اسمو العائمي وعميو يجوز لكؿ تاجر أو صانع أو مقدـ خدمةوالخدمات، 

 السيارات ، لتمييز نوع مف   "MERCEDES"    كما في عبلمة  (2)كعبلمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(:1)  CHAVANNE Albert et BURST Jean Jacques, Le Droit de la propriété                      

industrielle,2eme éd ,op.cit.,p505. 

2

200016
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" ،وعبلمة " CHANEl" الخاصة بالعطور وعبلمةِ "Yves ST Laurentوعبلمة " 
فبل يجب أف يترتب مطمؽ ليس الحؽ  استعماؿ ىذا لكفحمود بوعبلـ" لممشروبات الغازية 

إذا سبؽ وأف تـ استخدامو لتمييز المنتجات أو الخدمات،   ،عمى استخدامو ضرر لمغير
كأف يكتب أف يمنح ليذا االسـ شكبل مميزا لتفادي الخمط مع األسماء المماثمة، فيجب 
مف ووضعو في إطار معيف،و  استخداـ لوف معيف  معينة أو بطريقة ىندسية أو بطريقة

  " Peugeotأو" "Ford"أمثمة ىذه األسماء التي تتخذ شكبل معينا عبلمة شركة فورد 
فيتـ طباعة ىذا  شكؿ توقيع صاحب المؤسسة لمسيارات.كما يمكف أف تأخذ العبلمة

توافر الطابع فالعبرة في العبلمة ب "Yves ST Laurentالتوقيع عمى المنتجات مثؿ "
 . (1)المميزة ليا

أمر  األسماء العائمية شكبل مميزا أف إلزامية اتخاذ  يرى جانب مف الفقووفي ىذا الصدد 
ة التجارة تحت اسمو العائمي وبدوف فالقضاء يعترؼ لكؿ شخص الحؽ في ممارسمنتقد، 

الشخص األوؿ فقط  ،غير أف المبلحظ في الميداف العممي أفالمساس بحقوؽ اآلخريف
أما  األشخاص التاليف لو والذيف  ،بإيداع عبلمتو ىو الذي يستفيد منو ويحتكرهالذي قاـ 
ت أو كعبلمة عمى نفس المنتجا مف اتخاذهيمنع عمييـ  اسـ العائمة ذاتو  يحمموف

االسـ شكبل مميزا لتفادي الخمط. فإذا استطاع التاجر  فيجب أف يمنحوا ليذا الخدمات، 
نع مف فميس ثمة ما يم ومختمؼ عف غيره مميزا أف يتخذ السمو شكؿ معيف يجعمو

 .(2)استعماؿ االسـ كعبلمة

 باعتبار أف شكبل مميزا عبلمة إال إذا اتخذوعميو ال يجوز استعماؿ االسـ الشخصي ك
فإذا األسماء متشابية وذلؾ حتى تؤدي العبلمة وظيفتيا في تمييز المنتجات والخدمات، 

 مما يؤدي  ف العبلمة تفقد طابعيا التمييزيفإ استعمؿ كؿ شخص اسمو كعبلمة لمنتجاتو
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .26المرجع السابؽ، ص  ، جريمة الغش التجاري،العبلمات التجارية د منصور أحمد،محم أنظر تفصيبل في ذلؾ::(1)
محمد أحمد صبيح، حماية العبلمات التجارية والصناعية في التشريع المصري وفي ظؿ اتفاقية الجات، دار  :و كذلؾ

 .31،ص1999النيضة العربية،القاىرة،
(2):  HAROUN Ali, La protection de la marque  au Maghreb,op.cit.p35. Vr aussi :                    

  .205ص المرجع السابؽ،التشريع الصناعي،محمد حسني عباس،  
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الفرنسي حدد  حسب جانب مف الفقو فإف القضاءو  .إلى إثارة المبس في أذىاف العمبلء
،إذ يشترط أف يؤدي كعبلمة ؿ االسـ  في حالة ما إذا تـ استعما منح التعويضلشروط 

لصاحبو ضررا فعميا، لكف اعتبر أف وسبب قد أدى إلى اختبلط بيف األسماء استخدامو 
  .(1)دية أو منقولة جزئياالحماية القانونية ال تشمؿ بالعكس األسماء إذا كانت عا

ـ العائمي بالرجوع إلى قانوف العبلمات نبلحظ أف المشرع لـ يشترط أف يتخذ ىذا االسو 
جاءت عامة بشأف  06-03مف أمر  2شكبل مميزا إلمكاف إيداعو كعبلمة كما أف المادة 
استقر الرأي عمى أف يحتكر  لكف ماداـ اتخاذ األسماء كعبلمة بذكره أسماء األشخاص.
باعتبار أف األسماء متشابية وحتى يؤدي  استعماؿ االسـ كعبلمة مف لو أسبقية لتسجيمو

 ز المنتجات أو الخدمات، فإنو يشترط أف يتخذ ىذا االسـ شكبل مميزا.وظيفتو في تميي
إذا كانت مف  الرموزكعبلمة  المشرع عمى عدـ إمكانية اتخاذ  لـ ينص باالضافة الى ذلؾ

  كما فعؿ المشرع مف بينيا الحؽ في االسـو  شأنيا المساس بحقوؽ سابقة
لتي تتمثؿ في  العبلمة ،ماداـ أنو تطرؽ الى بعض ىذه الحقوؽ وا(2)الفرنسي
أنو ال  أيضا نص المشرع الفرنسي كما أف ،(3)االسـ التجاريلعبلمة المشيورة و االمسجمة،

ذا كاف ا كاف اإليداع قد تـ بحسف نية  و يمكف لصاحب الحؽ السابؽ أف يرفع دعوى إذ ا 
 .سنوات 5منذ االستعماؿ قد تواصؿ 

الشخصية  خفاءماء التي تتخذ بغرض إعمؽ باألسماء المستعارة، وىي تمؾ األسوفيما يت
في الميداف األدبي  لبعض األعماؿ وبالخصوص الحقيقية لمشخص وذلؾ أثناء ممارستو

 و اكتسب حقا عمى ثبت ىذا األخير أنأ إذا صاحبياتحتاج إلى موافقة  فيي األخرى والفني
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
 .212.213ص ص المرجع السابؽ،  ػي القانوف التجاري الجزائري ػ الحقوؽ الفكريةالكامؿ ف زراوي صالح،فرحة   :(1)
ديستبلري ستوؾ( وىذا ما ذىب إليو القضاء األردني، حيث قرر أنو "إذا كاف اسـ الشركة المستدعية طالبة الترقيف ىو) 

فإف كممة )ستوؾ( التي سجمت باسـ الشركة المستدعى ضدىا كعبلمة تجارية ال تعتبر اسما لمشركة المستدعية......،إذ 
عامر محمود الكسواني،التزوير المعموماتي  عفأف االسـ المقصود الذي يمتنع تسجيمو ىو االسـ الكامؿ ال جزء منو..".

  .85بؽ،صلمعبلمة التجارية،المرجع السا
 (2) : Art .L711-4.C.fr.propr.intell : « ne peut être adopté comme marque un signe portant 

atteinte à des droits antérieurs,et notamment…au droit de la personnalité d’un 

tiers,notamment à son nom patronymique,à son pseudonyme ou à son image ».                

 .،المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات، 06-03مف األمر رقـ  7(:الفقرة الثامنة مف المادة 3)
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االسـ  وعميو  يتمتع ومنذ زمف طويؿ، نتيجة الستعمالو بصورة ظاىرة  االسـ المستعار
 .(1)بحماية شبيية بتمؾ الممنوحة لبلسـ العائمي المستعار

تسجيؿ العبلمة ال يخوؿ  عمى أفالمشرع نص ي فمقد التشريع الجزائر  وبالرجوع إلى
لصاحبيا الحؽ في منع الغير مف أف يستخدـ في الميداف التجاري اسمو وعنوانو واسمو 

أو  لمشروعو التجاري كاسـ تجاريمثبل  المستعار متى كاف ذلؾ عف حسف نية،كاستعمالو
  .(2)كعنواف تجاري

بيف االسـ العائمي كحؽ مف  نو يجب التمييزإف فيما يتعمؽ بامكانية التصرؼ في األسماءو
ئمي الذي يتـ واالسـ العا حقوؽ الشخصية وعدـ قابميتو لمتنازؿ والخاضع لمقانوف المدني

أف مبدأ عدـ قابمية التنازؿ عف  بالعبلمات. إال إيداعو كعبلمة  والخاضع لمتشريع الخاص
التصرؼ وذلؾ بيداف التجاري في الم مف  استخداـ ىذا األخير الشخص  االسـ ال يمنع

في حدود ما تـ االتفاؽ عبلمة أو كاسـ تجاري عف طريؽ الترخيص لمغير باستخدامو ك فيو
وىذا ما يحدث في الحياة العممية بالنسبة ألسماء المشاىير سواء كانوا مف  العقد.  عميو في

تخداـ ت التي ترغب في اسالمؤسساالفنانيف أو الرياضييف حيث يبرموف عقودا مع 
ما تـ  لبلستفادة مف شيرتيـ لترويج منتجاتيـ أو خدماتيـ، وذلؾ حسب  أسمائيـ كعبلمة

 .(3)االتفاؽ عميو في العقد 
حالة الحصوؿ عمى إذف يشترط  في ىذه الف وأما عف استعماؿ اسـ الغير كعبلمة مميزة

الحصوؿ  صاحب االسـ إذا كاف عمى قيد الحياة، أما إذا كاف متوفي فإف األمر يقتضي
عمى موافقة خمفو. ولـ يشير المشرع الجزائري عمى ذلؾ عمى خبلؼ األمر في التشريع 

 وفى يقتضي موافقة ستعماؿ اسـ عائمي لشخص متصراحة عمى أف ا السابؽ، حيث نص 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1): CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques de fabrique, de commerce  ou 

de service, op.cit, p12. Vr aussi :                                                                                                  

 .214المرجع السابؽ، ص  ػلجزائري ػ الحقوؽ الفكريةي القانوف التجاري االكامؿ ف ،فرحة زراوي صالح 

 المتعمؽ بالعبلمات،عمى أنو:   06 -03مف أمر  10(:  تنص المادة 2)
 "ال يخوؿ تسجيؿ العبلمة لصاحبيا الحؽ في منع الغير مف أف يستخدـ تجاريا وعف حسف نية: 

 ( اسمو وعنوانو واسمو المستعار".1
. وأنظر كذلؾ: 211المرجع السابؽ،صػي القانوف التجاري الجزائري ػ الحقوؽ الفكريةفالكامؿ  (: فرحة زراوي صالح،3)

 .83عامر محمود الكسواني،التزوير المعموماتي لمعبلمة التجارية،المرجع السابؽ،ص
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يترتب عميو تعويض مالي، فاالسـ  وعدـ الحصوؿ عمى الموافقة. (1)خمؼ ىذا الشخص
تعويض لفائدة صاحبو يترتب عمى االعتداء عميو  ثالمدني يتمتع بحماية قانونية بحي

 . (2)ووقؼ االعتداء بحظر استعماؿ االسـ
  

 الثانيالفرع   
 سميات المبتكرةـــالت

 
 تعتبر التسميات المبتكرة األكثر انتشارا وتنوعا واستعماال لتمييز السمع والخدمات الى

والتي  د ليا معنى في  المغة،، ويقصد بيا تمؾ الكممة التي ال يوججانب أسماء األشخاص
تيا ومف أمثمقد تكوف مقتبسة مف خياؿ الصانع أو التاجر أو مقدـ الخدمة لجذب العمبلء، 

 المشروبات" لتمييز Fanta" ألجيزة  التصوير ومعداتو،عبلمة " Kodakعبلمة " 
 لتمييز نوع مف الشكوالطة. "Kit Katالغازية،عبلمة "

الموجودة أصبل في ة لتمييز السمع والخدمات التسميات يصمح أيضا أف تشكؿ عبلم كما 
المغة لكف التوجد أي رابطة بينيا وبيف المنتجات أو الخدمات التي ترافقيا، فالعبلمة تكوف 

وال شائعة  مميزة وقوية إذا كانت غير مقتبسة مف خصائص وصفات المنتجات أو وظائفيا
لفت نظر  اليدؼ مف اتخاذىا ىو ولكف تضميؿ الجميورالى  وال تؤدي في االستعماؿ

والتي تعني " Appleمستيمؾ إلى السمعة ذاتيا. ومف أمثمتيا العبلمة الخاصة بشركة " ال
 كممة "تفاحة" الخاصة بانتاج الحواسب وتجييزاتيا وممحقاتيا، وكذلؾ نجد عبلمة 

 "camel  (3)" والتي تعني "الجمؿ " لتمييز نوع مف السجائر.  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .المتعمؽ بعبلمات المصنع والعبلمات التجارية، المرجع السابؽ 57-66مف أمر  3مادة ال :(1)
ٌٕ انًذ4َٙانًعذل 4ٚتضًٍ انمب1975َبز سبتً 426انًؤرخ فٙ 58ـ75يٍ أيز رلى  48و  47(: أنظر المادتيف 2)

 .2009ٔانًتًى4يُشٕراث بٛزت4ٙانجشائز4

 .وأنظر كذلؾ كؿ مف:107، المرجع السابؽ،صعدناف غساف برانبو، التنظيـ القانوني لمعبلمة التجارية(: أَظز 3)
 ،267ص المرجع السابؽ، ،شرح التشريعات الصناعية و التجاريةصبلح زيف الديف، 

CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques de fabrique, de commerce  ou de 

service, op.cit, p15.   
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مدلوؿ خيالي أو التي ليا  معينة جذابة عباراتكما يمكف  أف تتشكؿ أيضا العبلمة مف 
تتضمف العبلمة  أو .(1)قمشة" لتمييز نوع مف األ peau de soi"  جمالي كاتخاذ تسمية

أخرى بمغة أجنية ماداـ ال يدعوا إلى  ترجمة لتسميةكوف مات تكم مجموعكممة أو مف 
وقوع الخمط  بيف العبلمة المميزة لمسمعة الوطنية والعبلمة المميزة لمسمعة األجنبية في 

  .(2)أذىاف الجميور وذلؾ الختبلؼ العناصر الصوتية لمعبلمتيف
ئمة الرموز يبلحظ أف المشرع قد أدرج ضمف قابالرجوع إلى التشريع الجزائري  غير أنو

 .(2)التجاري االسـالتي تعتبر ترجمة لمعبلمة أو  المستثناة مف التسجيؿ كعبلمة الرموز
ونتساءؿ عف السبب الذي جعؿ المشرع يرفض تسجيؿ مثؿ ىذه التسميات خاصة وأنيا قد 

ؼ العناصر الصوتية لمعبلمتيف بالنسبة الى ترجمة ال تؤدي إلى تضميؿ الجميور الختبل
 بالمقارنة بالعبلمة الحماية التجاري باعتبار نطاؽ سـاال لترجمة بالنسبة ذلؾالعبلمة، وك

 .مف حيث المكاف محدود
عبلمة لتمييز المنتجات "  Slogan"يمكف أف يشكؿ الشعار  إلى جانب التسميات المبتكرة

 ؿ ذلؾامث  (3)بالمنتوج المعني مرتبطة  قصيرة    ةاشياري  جممة  والخدمات والشعار ىو
 " A fond la forme  فيما يتعمؽ بعبلمة ""Décathlon"  الخاصة باألدوات

والمبلحظ أف المشرع لـ يدرج الشعار في تعداد األشكاؿ التي يمكف اتخاذىا الرياضية.
 لكف ىذا ال يمنع مف اتخاذه (4)شريع السابؽ الذي ينظـ العبلماتكعبلمة كما فعؿ في الت

  ى سبيؿ المثاؿ وليس الحصر. أف التعداد جاء عم كعبلمة باعتبار
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

العبلمات محمد منصور أحمد،  .وأنظر كذلؾ:276المرجع السابؽ، ص،2الممكية الصناعية،طسميحة القميوبي،  (:1)
التشريع الصناعي، المرجع السابؽ،  محمد حسني عباس،و  ،38، المرجع السابؽ، ص مة الغش التجاري، جريالتجارية
 .206ص 

 المتعمؽ بالعبلمات عمى أنو: 06-03ف أمر م 7المادة   تنص :(2)
و تـ ( الرموز المماثمة أو المشابية لعبلمة أو السـ تجاري يتميز بالشيرة في الجزائر 8" يستثنى مف التسجيؿ:..... 

تضميؿ بينيما،أو الرموز التي ىي بمثابة  إحداثدرجة  إلىاستخدامو لسمع مماثمة و مشابية تنتمي لمؤسسة أخرى 
 ترجمة لمعبلمة أو االسـ التجاري.

 (3) : HAROUN Ali, La protection de la marque  au Maghreb, op.cit, p42. 
المرجع ،لعبلمات التجاريةلمتعمؽ بعبلمات المصنع واا، 57-66مف أمر  2مف المادة  2تنص الفقرة  (:4) 

  عمى أنو:السابؽ،
 " يجوز اعتبار شعار اإلعبلف عبلمة إذا وقع تسجيمو ليذه الغاية". 
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 الثالث الفرع
 يـغرافــالج االسم

منطقة أو إقميـ دولة معينة أو تعطي داللة عمى ىو االسـ الذي يدؿ  غرافيالج االسـإف 
لتمييز المنتجات  عبلمةشكؿ ويعد مف الرموز التي يمكف أف ت ،(1)حوؿ منشأ العبلمة

ال يكوف لو عبلقة بمصدر أف   "، لكف يشترطTable de france،مثبل " (2)والخدمات
الجغرافي ال يجب أف يكوف تسمية منشأ، أي أف يكوف المنتوج  االسـالمنتوج، إذ أف 

ناعة منتجات معينة، وال أف يكوف مرتبط بالمنشأ العتبارات معينة كأف يكوف مشتير بص
مصطمح جغرافي يبيف مكاف أو  ، فبياف المصدر (3)ر مثؿ مكاف صنعوبيانا لممصد

يكوف مرتبط في ذىف الجميور بمفيوـ  مصطمح جغرافي وتسمية المنشأ،مصدر المنتوج
يشكؿ موضوع حماية في التشريع الفرنسي كما في التشريع الجزائري وىو  جودة المنتوج

 .(4) معينة شروطيا منتجات تتوفر فيويتعمؽ ب خاصة
لـ  ريع الجزائري فإف المشرع وفي شأف إمكانية اتخاذ االسـ  الجغرافي كعبلمة في التش

السابعة  الفقرة يدرجو ضمف تعداد األشكاؿ التي يمكف اتخاذىا كعبلمة لكنو بالرجوع إلى
صراحة مف  نو قد استثنىإف المتعمؽ بالعبلمات 06 -03مف المادة السابعة مف أمر 

الرموز التي تشكؿ حصريا أو جزئيا بيانا قد يحدث لبسا مع المصدر الجغرافي  التسجيؿ 
 تخاذ االسـ الجغرافي كعبلمة إذا كاف مف كما منع السمع أو خدمات معينة، 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 89(: عامر محمود الكسواني،التزوير المعموماتي لمعبلمة التجارية،المرجع السابؽ،ص1)
الجغرافي كعبلمة مكرس في بعض التشريعات فقط مثؿ التشريع الفرنسي شرط أف ال  االسـ( إف جواز استعماؿ 2)

أف في بعض التشريعات بالعكس ترفض أف تتخذ )األسماء الجغرافية(  يكوف مساسا لتسمية المنشأ وبياف المصدر ونجد
 :. أنظر في ذلؾ االنجموسكسونيةكعبلمة وىو الوضع في ألمانيا، اسبانيا، دوؿ 

CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, marques de fabrique, de commerce  ou de 

service, op. cit, p3.           
(3) : WAGRET Jean Michel : Brevet d’invention et propriété industrielle, Collection «  

Que-sais-je », 4eme éd, PUF, Paris,1992,pp88,89.                                                                                                
 الصادر 59ج ر عدد  تسمية المنشأ،ب تعمؽي، 1976يوليو  16مؤرخ في ال 65-76مف األمر رقـ  1تنص المادة  :(4)

الجغرافي لبمد أو منطقة أو جزء منطقة، أو مكاف مسمى ومف  االسـ تسمية المنشأ:"عمى أنو تعني  23/07/1976في 
افية تشتمؿ عمى شأنو أف يعيف منتجا ناشئا فيو وتكوف جودة ىذا المنتج أو مميزاتو منسوبة حصرا أو أساسا لبيئة جغر 

 . "العوامؿ الطبيعية والبشرية
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 اص الذيف يحؽ ليـ شرعا استعمالو.قبؿ األشخ يعرقؿ استعمالو مفشأف تسجيمو أف 
ويفيـ مما سبؽ أف المشرع أجاز ضمنيا استعماؿ االسـ الجغرافي كعبلمة شرط أف ال 

شرع الجزائري قد وعميو يمكف القوؿ أف الماعتباره مصدرا جغرافيا.يؤدي بالمستيمؾ إلى 
عمى منع استعماؿ اسـ جغرافي كعبلمة إذا كاف  منيج نظيره الفرنسي الذي ينصنيج 
فمقد اعتبر أف االسـ الجغرافي ، وىذا ما ذىب إليو القضاء الفرنسي.(1)تسمية منشأيمثؿ 

ىو بياف لممصدر إذا أدت بالمستيمؾ إلى أف يربط مكاف اإلنتاج بخصائص منسوبة إلى 
كاف  اإذ (3)الجغرافي كعبلمة االسـوز اتخاذ بالتالي يمكف القوؿ أنو يج  .(2)افيةمنطقة جغر 

كوف تسمية وال أف ي (4)ضميؿ المستيمؾ حوؿ مكاف اإلنتاجال يترتب عمى استعماليا ت
سيما تسميات ىو حماية البيانات الجغرافية والمنشأ، أو بياف المصدر، والحكمة مف ذلؾ 

 ال يجوز احتكارىا مف قبؿ شخص واحد فيي وكما أنخاص.التي تخضع لنظاـ  المنشأ
والتجار الذيف ليـ حؽ عمى استعماليا مف طرؼ كؿ المنتجيف  ويجوزثروة جماعية  تعتبر
 . (5)ذلؾ

 الفرع الرابع
 الحروف واألرقام

ليذا  ياتسجيمو  عبلمة لتمييز السمع والخدماتيمكف أف يتخذ مف الحروؼ أو األرقاـ 
الحروؼ األولى مف الحروؼ بصفة عامة، و  لحروؼ في ىذا المقاـصد بايقو  ،الغرض

إذ عادة ما يتخذ الصانع أو التاجر أو مقدـ الخدمة  الحروؼ األولى االسـ بصفة خاصة، 
  مف إسمو كعبلمة لتمييز منتجاتو أو خدماتو.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .216المرجع السابؽ، ص ػي القانوف التجاري الجزائري ػ الحقوؽ الفكريةالكامؿ ف (: انظر فرحة زراوي صالح،1) 

(2) : « Un nom géographique est une indication de provenance lorsque,dans l’esprit du 

public,s’est établi un lien entre le lieu de fabrication et des caractéristiques tenant à des 

facteurs soit géographiques,soit humains, ……. »  in CHAVANNE Albert et SALOMON 

Claudine, Marques de fabrique, de commerce  ou de service, op. cit, p13.                                                                                                       
حيث أف عبلمة الطاعف  في شأف تسمية "افري" 1999-07-13 (:أنظر في ذلؾ قرار المحكمة العميا المؤرخ في 3) 

مي لكؿ عبلمة يميزىا عف إبراىيـ"  و إف االسـ العائ ىي " افري موكاح" و عبلمة المطعوف ضده ىي "افري
 .125،ص2000،سنة 1المجمة القضائية ،العدد "،األخرى

 .، المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مف أمر  7ادة مف الم 6انظر الفقرة  (:4)
(5) : CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques de fabrique, de commerce  ou 

de service, op. cit, p15.                                                                                                       
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ف لتمييز نوع م تستخدـ التي " LM"عبلمة  ومف أمثمة العبلمات المكونة مف الحروؼ
تي تستخدـ لتمييز ال "555"مثاؿ األرقاـ كعبلمة رقـ و  ،BMW "(1)عبلمػة"و السجائر،

 عبلمة  في  كما  كعبلمة  معا   الحروؼ واألرقاـ  كما يجوز اتخاذ  مف العطور.  نوع
 "7UP  " وبات الغازية ذات شيرة عالمية التابعة  لشركة ييز نوع معيف مف المشر لتم

مف منع الغير الحروؼ و/أو األرقاـ كعبلمة  اتخاذ ويترتب عمىبيبسي  كوال العالمية، 
المبس في ثمة أو متشابية تثير الخمط و سمع مما تمييزل الحروؼ استخداـ ذات األرقاـ و 

تضفي عمييا رقاـ موضوعة بطريقة الحروؼ واألأف تكوف ىذه يجب  إذ ذىف المستيمؾ.
ثارة الخمط في أذىانيـجم منع تضميؿطابعا مميزا ل  مع االشارة أنو ال  .يور المستيمكيف وا 

يجوز أف تتشكؿ العبلمة مف رقـ واحد أو أف تتشكؿ مف حرؼ واحد إال إذا كاف جزء مف 
 .(2)فبل يجوز احتكارىا مف قبؿ شخص واحدعبلمة، 

ألرقاـ كعبلمة لتمييز المنتجات اعمى إمكانية اتخاذ الحروؼ و  المشرع الجزائريلقد نص و  
 المتعمؽ بالعبلمات. 06-03مف أمر  2المادة  ذلؾ بصريح نصوالخدمات و 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 Bayerische Motoren Werke AG" إحدى العبلمات التابعة لمشركة األلمانية BMWتعد عبلمة " :(1)
  .92493عامر محمود الكسواني، التزوير المعموماتي لمعبلمة التجارية،المرجع السابؽ،ص صأنظر:

 ، وأنظر كذلؾ: 263، 262 ص ص المرجع السابؽ،،صبلح زيف الديف، الممكية الصناعية و التجارية رأنظ(: 2)
سميحة و   .92493عامر محمود الكسواني، التزوير المعموماتي لمعبلمة التجارية،المرجع السابؽ،ص ص

 .288ص ، المرجع السابؽ ،2الممكية الصناعية،طالقميوبي،
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 المطمب الثاني
 العالمات غير مرئية.(و صويرية )الشكميةتالعالمات ال

لتمييز  صانع أو التاجر أو مقدـ الخدمة كعبلمةتتعدد اإلشارات التي يمكف أف يتخذىا ال
رمزية كالصور  إشارات أف تشمؿ إلى جانب ما سبؽ ذكرهإذ يمكف  السمع والخدمات،

عبلمات أخرى ال يمكف إدراكيا بالبصر كما ظيرت  (األوؿ والرسـو وشكؿ السمعة)الفرع
تحضى باجماع إال أنيا ال  يمكف أف تشكؿ أيضا عبلمة قابمة لمتسجيؿ أنوحيث ثبت 

 (.  )الفرع الثاني دولي حوؿ حمايتيا بالمقارنة بالعبلمات التي يمكف إدراكيا بالبصر

 

 الفرع األول
 العالمات التصويرية )الشكمية(

يمكف أيضا أف تشكؿ العبلمات التصويرية عبلمات لتمييز السمع  ذكره إلى جانب ما سبؽ
ىي شارات مزية و بالعبلمات الر  أيضا رسوما كانت أو أشكاال والي تسمىوالخدمات 

ات التي يمكف اتخاذىا لقد أدرجيا المشرع الجزائري في تعداد السمموجية لمنظر، و 
 .أو توضيبياكاؿ المميزة لمسمع األشر و الصوّ  ،التي تشمؿ كؿ مف الرسوماتو  (1)كعبلمة

ية ر يصو ت داد والتي تعتبر عبلمات إلى جانب ذلؾ توجد عبلمات أخرى لـ يشمميا التع
ماداـ أنو توافرت فييا الشروط المطموبة في التي يمكف إضافتيا و  المتمثمة في الرموزو 

المشرع لـ يحصر الصور واألشكاؿ التي يمكف إتخاذىا كعبلمة بؿ أف باعتبار العبلمة و 
، وعميو فإف المشرع جعؿ ال عمى الحصر كما سمؼ الذكرالمثاؿ  كاف ذلؾ عمى سبيؿ

 .رى غير الواردة في النصالباب مفتوحا ألشكاؿ أخ
والعبلمات التصورية ىي عبلمات متعددة ومتنوعة ومتى تـ اتخاذىا يحظر عمى الغير  

 الخدمات التي خصصت  وأاتخاذ ذات الصور أو الرسـو أو األشكاؿ لتمييز ذات السمع 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المتعمؽ بالعبلمات عمى أف " العبلمات:كؿ الرموز القابمة لمتمثيؿ الخطي،السيما  06ػ03مف أمر  2(: تنص المادة 1)

 الكممات.....والرسومات أو الصور واألشكاؿ المميزة لمسمع أو توضيبيا، واأللواف بمفردىا أو مركبة....".
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يا عمى سمع أو خدمات مشابية إلى حد إثارة ليا،أو اتخاذ عبلمات تصويرية مشابية ل
أف في بعض الحاالت نجد تقارب بيف العبلمات  وتجدر االشارة .(1)المبس لدى المستيمؾ

االسمية والعبلمات التصويرية، إذ قد يتخذ الصانع أو التاجر أو مقدـ الخدمة ذات الرمز 
أف يؤدي الى إثارة كعبلمة في حيف يوجد شخص أخر يتخذ اسـ الرمز، وىذا مف شأنو 

صورة المبس في ذىف المستيمؾ، ومثاؿ ذلؾ أف يستخدـ تاجر عبلمة تصويرية تمثؿ 
 ، في ىذه الحالةفي كممة "فيؿ"المتمثمة   العبلمة االسمية" بينما يستخدـ منافس لو "فيؿ

ف إ العبلمة االسميةتابع  صاحب أو أف ي التصويرية يمكف أف يعارض صاحب العبلمة
وتضميمو. لذلؾ يرى  جانب  خمط في ذىف الجميورالثير أف ىذه األخيرة أف تمف ش  كاف

مف الفقو أنو  يجب أف يتبع االسـ الى الرمز، أو أف يتبع  الرمز إلى االسـ لتفادي الخمط 
 .(2)وتضميؿ المستيمؾ

التي تمثؿ شكؿ المنتوج أو رسما  )الشكمية(يريةصو تالعبلمة الباالضافة الى ذلؾ نجد أف 
مف جية أخرى عف مف جية بموجب قانوف العبلمات، و  ،حماية مزدوجةحضى بتقد 

الحماية  ىذا ما يؤدي إلى اإلفبلت مف فترةف الرسـو أو النماذج الصناعية، و طريؽ قانو 
ذلؾ بإخضاعيا لنظاـ التجديدات الخاصة المحددة المدة، و رسـو والنماذج المقررة لم
حتفاظ بيا لمدة أطوؿ عكس الرسـو والنماذج ،إذ أف ىذه األخيرة يمكف االبالعبلمة

،إذ يظير ىنا كيؼ أف العبلمة تؤثر عمى الحماية (3)الصناعية التي تعد حقوؽ مؤقتة
مكانية تجاوز مدة الحماية المقررة ليذه األخيرة . (4)المقررة لمرسـو والنماذج الصناعية وا 

والتي تتمثؿ في المشرع  التي نص عميياما يمي أشكاؿ العبلمات التصويرية تناوؿ فينو 
العبلمات ذات األبعاد الثبلث )أوال(، والرسـو والرموز والصور)ثانيا(، وأخيرا 

 األلواف)ثالثا(.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرموز المطابقة أو المشابية لعبلمة كانت  نفس األمر مف 7مف المادة  9 (: حيث حظر المشرع الجزائري في الفقرة1) 
محؿ طمب تسجيؿ أو تسجيؿ يشمؿ سمعا أو خدمات مطابقة أو مشابية لتمؾ التي سجمت مف أجميا عبلمة الصنع أو 

 العبلمة التجارية إذا كاف ىذا االستعماؿ يحدث لبسا.
 . 263والتجارية، المرجع السابؽ،ص(: صبلح  زيف الديف، الممكية  الصناعية 2)

(3) : CHAVANNE Albert et BURST Jean-Jacques, Le Droit de la propriété 

industrielle,2eme éd ,op.cit., pp 526-527.                                           

 

 =لعربية الذي يؤكد عمى امكانية (: وفي ىذا الصدد صدر قرار عف محكمة القضاء االداري في جميورية مصر ا4)
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 Marques àالعالمات ذات األبعاد الثالث )شكل أو غالف المنتوج( : : أوال

trois dimensions. 
 La forme du)العبلمات ذات األبعاد الثبلث ىي العبلمات التي تتشكؿ مف شكؿ المنتوج

produit) نفسو أو مف ( غبلفوEmballage)(1)شكاؿ التقميدية األ  .إذ أنو إلى جانب
ف التاجر أو الصانع يمكف أف يميز منتجاتو أو خدماتو، باستخداـ شكؿ نجد ألمعبلمات 

التي توضع فييا المنتجات المعروضة لمجميور، أو التي ترافؽ  (2)خاص لممنتوج أو غبلفو
توضيبو يمكف أف يحضى بحماية كعبلمة  بالتالي فشكؿ المنتوج أو الخدمات المقدمة لو.

، وباتالمستعممة لممشر كاؿ الخاصة أو خدمة، مثاؿ ذلؾ القنينات ذات األش لسمعة
كعبلمة  "بنايات"ال التي تتخذ شكؿ خاص بالخدمات مثؿأما العبلمات .(3)ألخالعطور...

س الشكؿ اتخاذ نف الغير ، ومتى تـ اتخاذ الشكؿ كعبلمة يحظر عمىبالنسبة لمطعـ خدمة
  .إلى إثارة  الخمط في ذىف المستيمؾ ؤديي مف شأنو أفإف كاف أو شكؿ مشابو 

وبالرجوع الى التشريع الجزائري فإف المشرع أجاز بصريح النص استعماؿ األشكاؿ المميزة 
كسمة لتمييز المنتجات إال أنو  Conditionnementلمسمع أو توضيبيا أي تكييفيا 

 مات عمىالمتعمؽ بالعبل 06-03مف أمر  02حصرىا كما يظير في فحوى نص  المادة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
حماية شكؿ السمعة ذاتيا كعبلمة  وكنموذج صناعي، والذي يتمثؿ فيما يمي: "حماية زجاجة الكوكاكوال باعتبارىا =

جوز صنع مثميا طواؿ مدة الحماية، أما حمايتيا كعبلمة نموذجا صناعيا ىو حماية صناعة الزجاجة ذاتيا، بحيث ال ي
تجارية لشراب الكوكاكوال، فالمقصود بيا حماية الشراب الذي تحتويو بحيث ال يجوز استعماليا وعاء لتعبئة شراب أخر 

ة، لـ يعد مماثؿ لو أو مف صنفو. ومفاد ذلؾ أنو إذا سقطت حماية النموذج المميز لزجاجة الكوكاكوال وزالت بمضي المد
ىذا النموذج ممكا عاما لمكافة يجوز لكؿ فرد انتاجو وصنعو، بؿ يبقى ذلؾ مقصورا عمى الشركة المدعية نتيجة لمحماية 

عدناف غساف برانبو، التنظيـ القانوني لمعبلمة  المقررة ليذه الزجاجة باعتبارىا عبلمة تجارية لممشروب الذي تنتجو". عف
  .81،المرجع السابؽ،صالتجارية

 (1) : CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine,  Marques de fabrique, de commerce  

ou de service,op. cit. p16. 
مختمفة عف  والمبلحظ أف شكؿ المنتوج يعد عبلمة جديدة يمكف اتخاذىا لتمييز المنتجات أو الخدمات، وىي (:2)

تـ قبوؿ مثبل   1858في ف  ،بوؿ مثؿ ىذه العبلماتى حد كبير في ققد ساىمت فرنسا إلو  األشكاؿ التقميدية لمعبلمات،
                                منشور عمى الموقع:.)شكؿ المنتوج(كعبلمة شكؿ الشكوالطة 

   www.wipo.int/en/comments/pdf/sct17/fr_1.pdff 

 (3): BERTRAND André  R ,Le droit des marques, des signes distinctifs… op. cit, pp 78-

79. Vr aussi: PLASSERAUD Yves, DEHAUT Martine, PLASSERAUD Claude,  

Marques, Valorisation, Protection, op.cit.p24.                                                                                                               

http://www.wipo.int/en/comments/pdf/sct17/fr_1.pdff
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في حيف أنو  األشكاؿ المميزة لمسمع أو توضيبيا فحسب دوف أف يشمؿ ذلؾ الخدمات
  .(1)كعبلمة  يمكف كذلؾ اتخاذ األشكاؿ المميزة لمخدمات

 مف النماذج قتربت )العبلمات المجسمة( أف العبلمة ذات األبعاد الثبلث اإلشارةوتجدر 
ىو  الصناعي الدور، فالنموذجلكنيا ال تمعب نفس  الصناعية التي يحكميا تشريع خاص،

ابتكار في الشكؿ لكف العبلمة ذات األبعاد الثبلث ما ىي إال وسيمة لجذب العمبلء حوؿ 
ة يحضى بحماية باعتباره منتوج أو خدمة معينة، لذلؾ فحماية الشكؿ المودع كعبلم

 .(2)الشكؿ( في قطاعات اقتصادية أخرىىذا ال يمنع الغير مف استعمالو )نفس عبلمة، و 
إذ ال يجوز أف يكوف  ،معة أو توضيبو كعبلمة يشترط أف يكوف مميزالعتبار شكؿ السو 

محدد، ففي ىذه إنتاج السمعة إال في شكؿ معيف و  أي ال يمكفمف مستمزمات المنتجات، 
الحالة ال يجوز اتخاذ ىذا الشكؿ كعبلمة، ألف اعتباره عبلمة تؤدي إلى احتكار صاحب 

حرية  يتعارض مع مبدأىذا ما حرماف اآلخريف مف إنتاجيا، و الي بالت، و ىذه العبلمة
عمى براءة اختراع ولمدة  حصؿ صاحب السمعة باستثناء حالة ما إذا المنافسة
أف يتـ  وفي ىذا الصدد يرى جانب مف الفقو الفرنسي أنو ليس مف العدؿ.(3)محددة

لؾ إذا كاف وذ لنتيجة صناعية،محصوؿ عمى حماية مؤبدة كوسيمة ل استعماؿ العبلمة
ىذا ما جاء بو المشرع و .(4)الشكؿ المودع كعبلمة ال يمكف فصمو عف النتيجة الصناعية

التسجيؿ الرموز التي الجزائري منتيجا في ذلؾ منيج نظيره الفرنسي بحيث استثنى مف 
  .(5)وظيفة السمع أو التغميؼ تفرضيا شكؿ السمع أو غبلفيا إذا كانت الطبيعة أو تمثؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .مف تقنيف الممكية الفكرية الفرنسي  1- 711دة  نص في الماكما جاء في القانوف الفرنسي في (: 1)

« ….. Les formes notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles 

caracterisant un service….. » Vr :www.legifrance.gouv.fr                                                                                            
(2):  CHAVANNE. Albert et SALOMON Claudine , Marques de fabrique, de commerce  

ou de service, op. cit. p16. 

 .290المرجع السابؽ، ص  ،2الممكية الصناعية،ط د/ سميحة القميوبي، : (3)
(4):  CHAVANNE. Albert et SALOMON Claudine,Marques de fabrique, de commerce  ou 

de service,op. cit. p17. 

 .المتعمؽ بالعبلمات، المرجع السابؽ 06-03مف األمر رقـ  7/3المادة  :(5)
ىو الشكؿ الذي ال يتصور أف تكوف  السمعة و الشكؿ الذي تفرضو طبيعة  السمعة  ف نميز بيفوفي ىذا الصدد يجب أ

الشكؿ الضروري لمحصوؿ عمى  ؿ الذي تفرضو وظيفة السمعة الذي يقصد بوالشك، كالشكؿ الدائري لمكرة، و عمى خبلفو
 .170،المرجع السابؽ،صعدناف غساف برانبو، التنظيـ القانوني لمعبلمة التجارية أنظر: نتيجة صناعية.
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وعميو تحضى األشكاؿ بالحماية القانونية الخاصة بالعبلمات إذا أمكف فصميا عف 
بغرض منع وذلؾ  المنتوج، أما إذا كاف الشكؿ لصيقا بالوظيفة فبل يجوز حمايتو

  .(1)حتكارها

 .صورالالرسوم والرموز و : ثانيا

  ىاحتى يمكف اتخاذ، و ائعة االستعماؿمف اإلشارات الشوالصّور  (2)تعتبر الرسـو والرموز
 حسب بعض الفقو، بالنسبة لمرسـو فيي ،(3)ة يستوجب أف تكوف ذات صفة مميزةكعبلم

عبارة عف تكويف فني يتضمف مناظر محددة وغالبا ما يكوف مف الطبيعة، كمنظر نير 
كوف وقد ت، "LACOSTEكما في قيوة نزيار، أو التمساح بالنسبة لعبلمة " بجري أو أسد

وكذا الرموز بمختمؼ أشكاليا يمكف أف تشكؿ عبلمة ومف   ،مناظر مشتقة مف الخياؿ
بة لمصور فيقصد أما بالنسأمثمة ذلؾ غضف الزيتوف أو زىرة الموتس لمداللة عمى منتجاتو.

الصانع أو العبلمة مف صورة  شكؿتأف ت إذ يمكف لؤلشخاص ةالصور الفوتوغرافي بيا
" باستعماؿ صورتو KFCذلؾ قياـ مؤسس سمسمة مطاعـ "ومثاؿ ، التاجر أو مقدـ الخدمة

يجوز كما  ،(4)مف ضمف أشير العبلمات عبلمة تجارية لمشروعو والتي تعدالشخصية ك
وؿ عمى موافقتو أو موافقة ولكف البد مف الحص كعبلمة استعماؿ صورة عائدة لمغير

تجارية بشرط رضاء  صورة أحد المشاىير عبلمة  أف تشكؿ كما يمكف أيضا.(5)ورثتو
أما بالنسبة إلمكانية  .(6)الشخص إف كاف عمى قيد الحياة أو رضاء ورثتو أف كاف متوفي

 اتخاذ يرى إمكانية الفقو الفرنسي مف، فإف جانب فاستعماؿ صور األشخاص التاريخيي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .217ص  المرجع السابؽ، ػالكامؿ في القانوف التجاري الجزائري ػ الحقوؽ الفكرية ،(:فرحة زراوي صالح1)
بالنسبة لمرموز فيستثنى منيا الرموز التابعة لمدولة أو إحدى الدوؿ أو منظمة وذلؾ بموجب القانوف الوطني أو (:2) 

دة األطراؼ التي تكوف الجزائر طرفا فييا، كالرمز األولمبي فيحظر اتخاذه كعبلمة لتمييز االتفاقيات الثنائية أو المتعد
  المنتجات أو الخدمات.

،المرجع المتعمؽ بالعبلمات،06-03مف أمر  2رسـو والصور كعبلمة في المادة نص المشرع عمى إمكانية اتخاذ ال :(3)
 .. السابؽ

 .96عموماتي لمعبلمة التجارية،المرجع السابؽ،صالتزوير الم عامر محمود الكسواني، (:4)
د/ نبيؿ  أنظركذلؾو  264، 263 ص ص المرجع السابؽ،،يف الديف، الممكية الصناعية و التجاريةصبلح ز  أنظر:(5)

 .32ص حماية العبلمات التجارية والصناعية في التتشريع المصري ....، المرجع السابؽ ، ،بيحمحمد أحمد ص
 .733و، وائؿ أنور بندؽ،أصوؿ القانوف التجاري،المرجع السابؽ،ص(: مصطفى كماؿ ط6)
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وحسب د/ فرحة  .(1)ممكا عاما أصبحت كعبلمة لكونيا صورة "شخصية تاريخية" متوفية
تكاد تمس في بعض األحياف زراوي صالح ترى أنو مف األصوب رفض ىذه الفكرة ألنيا 

ادية وغير مميزة، كما يجوز جات عمت لمداللة عمى منتباألمر إذا استعم سمعة المعنيب
 .(2)ب تعويض  الضرر البلحؽ بو أوبيـلذوي حقوقو رفع دعوى طم

في ىذا الصدد حكـ القضاء المصري بأف استعماؿ صورة )كميوباترة( لتمييز منتجات و 
في نفس السياؽ رفض مكتب ير مف استعماليا في تمؾ المنتجات، و معينة يكوف مانعا لمغ
العبلمات التجارية في بريطانيا تسجيؿ وجو األميرة "ديانا" اع و ختر تسجيؿ براءات اإل

كعبلمة تجارية بحجة أف وجو األميرة ديانا ممؾ لمعالـ.في حيف تـ قبوؿ تسجيؿ صورة 
ويمكف القوؿ بالنسبة  .(3)ية لتمييز نوع معيف مف السيجارة"مونيكا لونيسكي" كعبلمة تجار 

كعبلمات  التخاذ صورىـمف ورثتيـ عمى إذف  لمشخصيات التاريخية أنو يجب الحصوؿ
        المساس بسمعتيـ. اعتبارىا ممكا عاماإذ مف شأف لتمييز السمع والخدمات 

   .تركيبات وترتيبات األلوان: ثالثا

  Les dispositions, les combinaisons de couleurs.                

 يقصد بترتيب األلواف طريقةو  ،عبلمةبات أو ترتيبات األلواف كيجوز استعماؿ تركي 
لتركيب فيو كيفية جمع عدة أما ا ،استعماؿ لوف واحد أو أكثر حسب طريقة معينة

 استعماؿ األلواف في تكويف العبلمة التجارية فإفب ما يتعمؽفي ومع اإلشارة أن.(4)ألواف
لعبلمة يمتنع عمى غير صاحب او  ينيا ىو الذي يكسبيا طابعا مميزاالتنسيؽ بطريقة 
عمى عبلمتو لتمييز منتجات مف نفس النوع ونفس طريقة التنسيؽ نفس األلواف  استعماؿ

طريقة توزيع األلواف عمى العبلمة أو كانت بكيفية مشابية نفس  متى استعمؿ المنافس
 أو مقدـ خدمة أو تاجر ال يجوز لمنتج كما أنو بحيث تثير المبس لدى الجميور.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (1):  CHAVANNE. Albert et SALOMON Claudine,  Marques de fabrique, de commerce  

ou de service,op. cit. p17. 

 .215رجع السابؽ، ص الم ػي القانوف التجاري الجزائري ػ الحقوؽ الفكريةالكامؿ ف : فرحة زراوي صالح،(2)
 .264ص المرجع السابؽ،، صبلح زيف الديف، الممكية الصناعية والتجاريةعف : (3)

(4) : « La disposition peut être faites d’une ou plusieurs couleurs disposées de façon 

distinctive (Jaune dans un cercle rouge dans un carré…etc). La combinaison est l’ensemble 

formé par la coexistence de plusieurs couleurs. Vr : CHAVANNE Albert et BURST Jean-

Jacques , Le Droit de la propriété  industrielle,2eme éd  op.cit.p529.                                       
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 لكف تنسيؽعبلمة و كيصمح بذاتو  ال الواحد فالموف لوف معيف كعبلمة، حتكر استعماؿيأف 
قضت في  OHMI(2)لػ  وفالطع ةقضاء غرفكما أف .(1)األلواف ىو الذي يصمح كعبلمة

ف الموف بحد ذاتو ىو مجرد مف الصفة المميزة وأف المستيمكيف ال يفترضوف عدة مرات أ
  لونيا.مصدر المنتجات انطبلقا مف 

« qu’une couleur en soi est normalement dépourvue de caractère 

distinctif et ne tient pas lieu d’indication d’origine car les 

consommateurs n’ont pas pour habitudes de présumer de l’origine 

des produits à partir de leur couleur » (3) 
 Une nuance de)استعماؿ تدرج لوف وحيداعتبر أف الفرنسي القضاء غير أف 

couleur) في  أما بالنسبة لمتشريع الجزائري فمقد نص المشرع .(4)يمكف أف يشكؿ عبلمة
 ة استعماؿ األلواف كعبلمة لتمييزعمى إمكانيالمتعمؽ بالعبلمات  06-03مف أمر 2المادة 
بالتالي يفيـ أنو المشرع  .حيث نص عمى األلواف بمفردىا أو مركبة الخدمات،السمع و 
لواف بمفردىا، وىذا مف شأنو حرماف األخريف مف استعماؿ تمؾ االلواف باستعماؿ األ يسمح

كعبلمة  لوف معيف يجوز اتخاذبل ف إذا ما تـ احتكارىا مف قبؿ الغير عف طريؽ تسجيميا،
نما التنسيؽ ىو الذي يكسبيا أف ىذا و  تيب لؤللواف ىو الذي يصمح كعبلمةالتر التركيب و  وا 

نص عمى تركيب أو ترتيب األلواف المشرع أف ي جدر عمىعميو فإنو مف األو  طابعا مميزا.
مف  714المادة  الفرنسي الذي نص في أف يسمؾ منيج نظيرهو  "حذؼ "األلواف بمفردىاو 

 الفرنسي أنو يمكف أف يشكؿ عبلمة ترتيب،تركيب أو تدرج األلواف.تقنيف الممكية الفكرية 
 « Les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. » (5)   

 
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
                                                     .210المرجع السابؽ، ص  ،التشريع الصناعيمحمد حسني عباس،  :(1) 

 (2) : OHMI :Office de l’harmonisation dans le marché intérieur.                                             
 (3): In BERTRAND André R, Le droit des marques et des signes distinctifs –Droit 

Français, Droit communautaires et droit international,Cedat, Paris,2000,p83.  

(4) : Une nuance de couleur a été considérée par les juges comme pouvant constituer une 

marque valable(En1977 :nuance de jaune de la société Kodak pour des produits 

photographiques).  Sur le site :    www.wipo.int/en/comments/pdf/sct17/fr_1.pdf  

(5):www.legifrance.gouv.fr  
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 الفرع الثاني

 العالمات غير المرئية
تندرج أشكاؿ العبلمات التجارية التي ذكرناىا سابقا مف األشكاؿ التي نستطيع إدراكيا عف 

المتعمؽ  06-03مف أمر  2كما اقتضتو المادة  الخطي وىي قابمة  لمتمثيؿ طريؽ النظر
اع أخرى مف العبلمات أنو  كانية تسجيؿإال أنو يثار التساؤؿ حوؿ مدى إم .بالعبلمات

والتي تخاطب حواس االنساف األخرى المتمثمة  )غير مرئية(والتي ال يمكف إدراكيا بالنظر
العبلمات الخاصة بحاسة و ) أوال(  لعبلمات الصوتيةكافي السمع، الشـ، والذوؽ والممس، 

خاصة وأف بعض التشريعات تنص صراحة عمى إمكانية تسجيميا  والذوؽ)ثانيا( الشـ
 .مات أو أف تشكؿ جزءا مف عبلمة كعبل

 

 Marques sonores العالمات الصوتية.: أوال
مكونة مف لحف أو جمؿ موسيقية يقصد بالعبلمات الصوتية كؿ إشارة أو داللة معينة 

موسيقى لمصاحبة لحف استخداـ  أو  (1)معينة تستخدـ لتمييز سمع أو خدمات معينة
في تسجيؿ الصوت وتقديـ شريط  بلمات الصوتيةتسجيؿ الع يكمفو  ،(2)الشعار االعبلني

حتى يحضى بالحماية القانونية شأنو شأف العبلمات لتسجيمو  إلى المصمحة المختصة
ت معيف مضاؼ إلى صورة، أو صورة قد تكوف مميزة بصو  الصوتية العبلمةو  ،األخرى

 Metro "يرمتروجولديف ما"شركة كممات كما ىو الشأف بالنسبة لمعبلمة التي اتخذتيا  و 

Goldwin mayer كعبلمة مصاحبة  لؤلفبلـ السينمائية التي اتخذت  صوت األسد
 .(3)إلعبلف الشركة

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .96المرجع السابؽ،صالتزوير المعموماتي لمعبلمة التجارية، عامر محمود الكسواني، (:1) 

(2) : TAFFOREAU Patrick, Droit de la propriété intellectuelle, 2eme 

édition,LGDJ,Paris,2007, p388. 

    . 292ص  ،المرجع السابؽ،4ط،(:سميحة القميوبي، الممكية الصناعية3)
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 ،مف القوانيف العربية التي نصت صراحة عمى جواز تسجيؿ عبلمة الصوت كعبلمةو 
لقانوف التونسي وذلؾ في  المادة الثانية مف قانوف حماية عبلمات الصنع أو التجارة أو ا

 ، التي تنص عمى أف:2001الخدمات التونسي الصادر في 
"عالمة الصنع أو التجارة أو الخدمات ىي شارة ظاىرة يمكن من تمييز المنتجات التي 

نوي، ويمكن أن تتكون يعرضيا أو الخدمات التي يسدييا شخص طبيعي أو شخص مع
 . (1)"الشارات الصوتية مثل األنغام والجمل الصوتية -ج... :ىذه الشارة خاصة من

القانوف االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة الخاص بالعبلمات التجارية نجد وكذلؾ 
  :في مادتو الثانية عمى أنو الذي نص

...و يعتبر الصوت أسماء أو كممات تعتبر عالمة تجارية كل ما يأخذ شكل مميز من" 
 .(2)"جزءا من العالمة التجارية إذا كان مصاحبا ليا

ف المشرع لـ يدرج األصوات ضمف تعداد األشكاؿ التي بالرجوع إلى القانوف الجزائري فإو 
ليس عمى ف التعداد جاء عمى سبيؿ المثاؿ و يمكف أف تشكؿ عبلمة ،غير أنو باعتبار أ

أف المشرع اشترط في الرموز التي يمكف أف تشكؿ عبلمة أف  باعتبارسبيؿ الحصر و 
كؿ األصوات عبلمة قابمة تش و يمكف أفأنالقوؿ عمى يمكف فتكوف قابمة لمتمثيؿ الخطي 

الموسيقية ورسميا  أي تمثيميا عف طريؽ النوتات    متسجيؿ مادمت تستجيب ليذا الشرط،ل
ة عبلمة لصوت أو الجممة الموسيقيوعميو يمكف أف يشكؿ ا ،(3)عمى المدرج الموسيقي

غير أنو مف الناحية العممية فمف  لتمييز السمع أو الخدمات أو تكوف جزءا مف عبلمة،
 الصعب تحقيؽ ذلؾ.

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتعمؽ بحماية عبلمات الصنع والتجارة والخدمات التونسية.عمى  04/17/2001بتاريخ  36(: أنظر قانوف رقـ 1)
                                       www.arabruleoflaw.org/compendium/files/TUN/23.pdfموقع األنترنت:

 2000( لسنة19بشأف العبلمات التجارية المعدؿ بالقانوف رقـ ) 1992( لسنة37(: أنظر قانوف اتحادي رقـ )2)
   www.wipoint/edocs/lexdocs/laws/ar/ae/ae002ar.pdf.عمى موقع األنترنت: 2002( لسنة8والقانوف رقـ)

(3) : TAFFOREAU Patrick, Droit de la propriété intellectuelle,op. cit, p388.  
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 ( Les  Marques Olfactives).الخاصة بحاسة الشم العالمة: ثانيا

 (la marque Gustative).وقعالمة الذو 
لعبلمات الخاصة بحاسة تسجيؿ ا إلى جانب العبلمات الصوتية أجازت بعض التشريعات 

اعتبارىا شكؿ مف أشكاؿ العبلمات وعميو يجوز  أي القانوني عمىاستقر الر إذ  ،الشـ
بشكؿ  الواليات المتحدةتشريع سمح فقد  تسجيميا ألغراض تمييز المنتجات عف غيرىا،

تسجيؿ  مثاؿ ذلؾ و الخاصة بحاسة الشـ،  العبلماتالصوتية و تسجيؿ العبلمات ب صريح
ستعمؿ في خيوط الخياطة يو  " Plumeiria مريا"بمو عطر األزىار الذي يذكر بتفتح زىرة 

 (.1)التطريزالغزؿ و و 

 الرموز القابمةكل  "ىي   أف العبلمات 2فقد نص في المادة أما بالنسبة لمتشريع الجزائري 
العبلمات الخاصة بحاسة الشـ  عميو ال يجوز إيداع وتسجيؿو  "....مثيل الخطيلمت
 (2)عبلمة الذوؽ  بقصد توفير حماية ليا،  باعتبارىا ال تستجيب لشرط التمثيؿ الخطيو 

ف تقنيف الممكية الفكرية م 1-711ىو نفس ما نص عميو المشرع الفرنسي في المادة و 
نفس و  ىي العبلمات القابمة لمتمثيؿ الخطي مايتياالذي يضمف حفالعبلمات  (3)الفرنسي

غير أنو تـ قبوؿ نوع آخر مف اإلشارات كعبلمات ( 4)الحكـ يطبؽ عمى عبلمة الذوؽ
لتمكيف بعض األشخاص  (Marque tactileعبلمة الممس)وتسجيميا والمتمثمة في 

 (.5)الفاقديف لمبصر مف تمييز المنتجات عف غيرىا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

سمير فرناف بالي و نوري جمو،الموسوعة العممية في العبلمات الفارقة التجارية و المؤشرات الجغرافية والرسـو  (:1) 
 .24،ص 2007ي الحقوقية، بيروت،لبناف،والنماذج الصناعية ػدراسة مقارنة ػ الطبعة األولى، منشورات الحمب

وىو ما تضمنتو أيضا    (: إف اشتراط قابمية العبلمات لمتمثيؿ الخطي مكرس مف قبؿ أغمب التشريعات المقارنة،2)
 اتفاقية تربس، بحيث نصت عمى أف الدوؿ األطراؼ يمكف ليا اشتراط قابمية العبلمة لئلدراؾ بالنظر لقبوؿ تسجيميا.

 (3) :  PLASSERAUD Yves, DEHAUT Martine, PLASSERAUD Claude, Marques, 

Valorisation, Protection,  op. cit.p25.  
(4) :  Le droit français ne prévoit pas la possibilité de déposer une marque dans le signe 

serait un goût ,qui n’est pas en principe l’objet d’une représentation graphique. La cour 

d’appel de paris le 20 octobre 2003 a rejeté la marque gustative « L’arome artificiel de 

fraise » car la notion était trop imprécise et pas assez distinctive pour qu’il soit possible de 

la déposer comme marque. Sur le site :                                                                                             

www.champagne-ardenne.cci.fr/plate_forme/lettres../pdf/marque.pdf 

(4) : L’INAPI de Nantes a accepté fin 2004 la première marque française déposée sous 

forme tactile. Ibid : p3  .                                                                                                                     
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 خالصة الباب األول

 
 خوؿ الصانع والتاجر ومقدـ الخدمة خيارلجزائري أف المشرع ايتضح مف خبلؿ ما سبؽ 

بشرط أف تكوف خدماتو ل وأتخاذىا كعبلمة لمنتجاتو واسع في شأف االشارة التي يمكف ا
 التيز أو شارة قابمة لمتمثيؿ الخطي و أنيا كؿ رم قابمة لمتمثيؿ الخطي، اذ اعتبر العبلمة

قاـ كما  مات شخص طبيعي أو معنوي عف سمع وخدمات غيره،خدتستعمؿ لتمييز سمع و 
التي جاءت عمى سبيؿ المثاؿ ال تشكؿ عبلمة و أف األشكاؿ التي يمكف  بتعداد بعض

 الحصر.
ميزىا عف غيرىا مف تكما يتضح مف خبلؿ بحثنا أف العبلمة تتميز بخصائص معينة 

يا تشترؾ مع باقي عناصر نطبيعتيا القانونية  فإحقوؽ الممكية الصناعية، فمف حيث 
، إال أف الممكية الصناعية مف حيث كونيا حؽ معنوي باعتباره يرد عمى شيئ غير مادي

يمنح صاحبو حؽ نسبي وليس مطمؽ عمى خبلؼ الحقوؽ األخرى الحؽ في العبلمة 
غيرىا  لتمييز المنتجات أو الخدمات عف تستخدـ باعتباره ينصب عمى اشارة مميزة

 المنافسة. المنافسة ليا فاليدؼ منيا ىو درء الخمط بيف المنتجات والخدمات
المشرع الجزائري قد كما تتميز العبلمة  عف العناصر األخرى مف حيث طابعيا االلزامي ف

بعدما اعتبرىا اختيارية في  تبنى  مبدأ إلزامية العبلمة سواء كانت عبلمة سمعة أو خدمة
مخالفا بذلؾ الكثير  مة الصنع التي اعتبرىا إلزاميةعبلمات باستثناء عبلالتشريع السابؽ لم

لعؿ الغرض مف تبني المشرع اللزامية و  ،مف التشريعات التي تبنت مبدأ اختيارية العبلمة
مصمحة المستيمؾ في حيف أف التشريع الخاص بحماية المستيمؾ كفيؿ العبلمة ىو حماية 

لى جانب ذ بضماف ىذه الحماية. لؾ تعتبر العبلمة مستقمة عف موضوعيا أي عف وا 
المنتجات والخدمات الخاصة بيا، فيي تعتبر ماؿ قائـ بذاتو مستقؿ عف المنتجات 

 والخدمات المعنية بيا كما تعد العبلمة مستقمة عف صاحبيا.
 
خداميا لتمييز ف المشرع الجزائري أكد عمى استإفيما يخص مجاؿ استخداـ العبلمة فو  

نت طبيعية حدد المقصود بالسمع أنيا تشمؿ مختمؼ المنتجات سواء كاو  خدمات،السمع وال
 الصناعية.ذلؾ وفؽ ما نصت عميو اتفاقية باريس لحماية الممكية أو زراعية ،صناعية.. و 
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اعية لكونيا إشارة مميزة لمسمع باعتبار العبلمة عنصر مف عناصر الممكية الصنو 
عف االبتكارات الجديدة و   ،المميزة األخرى مف جيةشارات فإنيا تتميز عف اإل الخدمات،و 

مف جية أخرى إال أف في بعض الحاالت ىناؾ تداخؿ بينيا مف حيث الحماية.كما تتميز 
ما يثور و التخاذ العبلمات كأسماء دوميف  عف اسـ الدوميف باعتباره قد يختمط بياالعبلمة 

الحظنا اختبلؼ و العبلمات ي أسماء الدوميف وأصحاب زاعات بيف مسجمبشأف ذلؾ مف ن
ألسماء الدوميف.كما تبيف أف أسماء الدوميف تقترب فيما يتعمؽ بالطبيعة القانونية  اآلراء

أنو نظرا لغياب تشريع و  ،وخاصة اإلشارات المميزةصناعية أكثر مف عناصر الممكية ال
واعد ف القضاء في الدوؿ الغربية عمؿ عمى إعماؿ القظميا)أسماء الدوميف( فإخاص ين

 .المطبقة عمى اإلشارات المميزة
زمف بعيد ،أما تطورىا د نشأتيا إلى و نو تاريخيا يعفإ فيما يتعمؽ بتطور العبلمة،و 

حصؿ  19ف قانوف العبلمات قانوف حديث نسبيا،،إذ أنو في منتصؼ القرف التشريعي فإ
ور ذلؾ بصدو  1857تنظيـ قانوني ليا كاف في  ، فأوؿتراؼ قانوني لمعبلمةأوؿ اع

ـ بسف قوانيف في مجاؿ التشريع الفرنسي المتعمؽ بالعبلمات،كما أخذت مختمؼ دوؿ العال
نما أيضا بلمات عمى المستوى الداخمي فقط و لـ ينحصر التنظيـ القانوني لمعالعبلمات، و  ا 

 عمى المستوى الدولي.
ى الداخمي فعالة ليا عمى المستو دورىا فكاف البد مف توفير حماية فنظرا ألىمية العبلمة و 

كذا رمز وسيمة لئلعبلف عنيا و الخدمات و الدولي باعتبارىا ضماف لمصدر المنتجات و و 
لجودتيا،كما أنيا تعتبر إحدى الوسائؿ اليامة في نجاح المشروع االقتصادي،إذ وسيمة ىذا 

المشروعات عمى الصعيد الداخمي  األخير في مجاؿ المنافسة المشروعة مع غيره مف
 الدولي.و 
جد عدة أنواع وقد نص عمييا المشرع وعمى حمايتيا، ويمكف بة ألنواع العبلمات فنبالنسو 

ميا حسب طريقة استخدا ياكذا تقسيمحسب اليدؼ مف استعماليا و حسب محميا و تقسيميا 
عبلمة شرع الجزائري أخذ بعبلمة السمع و المحسب معرفة الجميور ليا.  ويبلحظ أف و 

 عبلمة الخدمة.مة المصنع والعبلمة التجارية و ث،عبلالخدمة،أي العبلمات بأنواعيا الثبل
نقصد بذلؾ العبلمة فيما يخص تقسيـ العبلمات حسب اليدؼ مف استعماليا و و 

نو لـ يتـ النص عمييا،إال أنو يمكف أف يكوف ليا وجود غير العبلمة المانعة فإاالحتياطية و 



 

 

110 

تستخدـ مف طرؼ شخص مة قد أنيا قد تكوف محؿ سقوط لعدـ االستعماؿ.كما أف العبل
نكوف بصدد عبلمة جماعية ،حيث بصدد عبلمة فردية أو مف قبؿ جماعة و نكوف واحد و 

العبلمة الجماعية لممطابقة التي تخضع إلى العبلمة الجماعية بمعنى الكممة و ميزنا بيف 
الجميور ليا إلى  كما أنو يمكف أيضا تقسيـ العبلمات مف حيث معرفة أحكاـ خاصة.
يبلحظ أف المشرع الجزائري في التشريع الراىف قد نص و  ،أخرى مشيورةية و عبلمات عاد

حت اآلف تتمتع بحماية أضفي التشريع السابؽ و  بلمات المشيورة بعدما أغفمياعمى الع
ف لـ يتـ تسجيميا خاصة حتى و  األكثر تعرضا  ،لكونياوفقا لما نصت عميو اتفاقية باريسا 

ذىب إلى أبعد ما ذىبت إليو اتفاقية باريس بشأف لبلعتداء عف غيرىا.كما أف المشرع 
ت إلى المنتجاحماية ىذه األخيرة تمتد حماية خاصة لمعبلمات المشيورة، فتقرير 

الخدمات التي تشمميا العبلمة المشيورة وفؽ ما جاءت بو والخدمات المخالفة لممنتجات و 
 تفاقية تريبس(.اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية)ا

شكاؿ بالرجوع إلى أشكاؿ العبلمات فمقد أشارنا أف المشرع الجزائري نص عمى بعض األو  
يمكف التي جاءت عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر و التي التي يمكف أف تشكؿ عبلمة و 
ص عمييا رية مع أنو ىناؾ أشكاؿ أخرى لـ ينيصو تأخرى تصنيفيا إلى عبلمات اسمية و 

العبلمات الخاصة المتمثمة في العبلمات الصوتية و مة صحيحة و يمكف أف تشكؿ عبلو 
 الشـ،غير أنو بالنسبة ليذه األخيرة ال يمكف أف تشكؿ عبلمة في التشريع الجزائريبحاسة 

 لكوف المشرع اشترط أف تكوف الرموز قابمة لمتمثيؿ الخطي .
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 الباب الثانـــي
 ةــــــــــالمــــق في العـــــــــــــــــــــــالح اكتساب
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مقدـ الخدمة لو الحرية في اختيار عبلمة سواء لتمييز يف مما سبؽ أف الصانع والتاجر و تب

السمعة التي يقوـ بإنتاجيا أو التي يتولى تسويقيا أو لتمييز خدماتو،حيث أف القانوف وضع 
أي يمكف اختيار أي عبلمة قابمة لمتمثيؿ  ،تو أشكاؿ مختمفة التخاذىا كعبلمةفي حوز 
يمنع الغير مف استعماليا غير أنو حتى ينتفع بيا بيدوء و  ت،الخدمالتمييز السمع و  الخطي

يتمكف مف حمايتيا قانونا فبلبد أوال أف يكتسب الحؽ عمييا حسب ما تمميو أحكاـ  حتىو 
لمالكيا  المشرع أجاز فباكتساب الحؽ في العبلمة فإو قانوف العبلمات)الفصؿ األوؿ(.

 استغبلليا حتى ينتفع بيا عمى أكمؿ وجو)الفصؿ الثاني(.الحؽ في التصرؼ فييا و 
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 الفـصـل األول

 ةـالمـي العـق فـالحاكتساب  

الكتساب الحؽ في العبلمة التي يتـ اختيارىا لتمييز السمع أو الخدمات استوجب المشرع 
تتمثؿ  في شروط و  ،تمتع العبلمة بحماية القانوفحتى ت فر مجموعة مف الشروطاتوأوال 

لتحقيؽ الوجود القانوني  شكمية أخرى شروط،و )المبحث األوؿ(خاصة بصحة العبلمة 
نو يترتب عمى اكتساب الحؽ في تكماؿ ىذه الشروط فإوباس ،وميبلد الحؽ فييا لمعبلمة
ار أف الحؽ في العبلمة قد ال وباعتب بصاحبيا،لعديد مف اآلثار خاصة بالعبلمة و ا العبلمة

يخر)المبحث الثانو قد ينقضي لسبب أو ألوف أبدي فإيك   (.ن
 

 المبحث األول

  وجزاء تخمفيا العالمة صحة شروط
نما يجب أف  ال يكفي أف ت تخذ العبلمة أحد األشكاؿ السابقة حتى تتمتع بحماية القانوف، وا 

ي تعد صحيحة في نظر القانوف لك شارة لمجموعة مف الشروط تستجيب السمة أو اإل
يجب أف تكوف السمة في شرط التمييز، إذ  وتتمثؿ شروط صحة العبلمة وتحظى بحمايتو،
يجب أف تكوف السمة أو اإلشارة جديدة وشرط الجدة، ف.)المطمب األوؿ(أو اإلشارة مميزة 

ة يجب أف المختار  السمة أو اإلشارة، وأخيرا شرط المشروعية، ف)المطمب الثاني( أو شاغرة
ر تي قاـ بتعدادىا المشرع والتي يحظأي أف ال تكوف مف بيف األشكاؿ ال ،مشروعة تكوف

 .)المطمب الثالث( تسجيميا، أو أف تكوف مخالفة لمنظاـ العاـ واآلداب العامة أو مضممة
جزاءات)المطمب فإف المشرع رتب عمى ذلؾ مؼ أحد شروط صحة العبلمة تخ وفي حالة 

  الرابع(.
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 األول المطمب

 يجب أن تكون مميزة اإلشارة
ألداء دورىا  ا طابعا مميزا ال يمكف أف تستفيد العبلمة مف حماية القانوف إال إذا كاف لي

رىا مف السمع والخدمات المنافسة. وتمييزىا عف غي والخدمات في الداللة عمى المنتجات
ما ىي و  ؟)الفرع األوؿ(،وكيؼ يتـ تقديرهفما المقصود بالطابع التمييزي لمعبلمة؟ 

 . )الفرع الثاني(العبلمات التي تعتبر غير مميزة في نظر القانوف

 األول الفرع
 تقديرهو  مفيوم الطابع التمييزي

ىو أوؿ شرط يستوجب القانوف توافره في العبلمة حتى تتمتع  يالتمييز الطابع باعتبار أف 
 وقت تقديره)ثانيا(.كيفية و  وتحديدبحماية ىذا األخير فيجب تحديد مفيومو)أوال(، 

 .مفيوم الطابع التمييزي: أوال
لمطابع  ايبلحظ أف المشرع لـ يعطي تعريف المتعمؽ بالعبلمات 06 -03بالرجوع إلى أمر

نما نص فقط عمى وجوب تو  ،لمعبلمة يزييالتم في السمة أو اإلشارة  ةيز الصفة الممفر اوا 
تيمؾ مف أف يميزىا عف غيرىا المعروضة حتى يتمكف المسالمتخذة لممنتجات أو الخدمات 

عمى ضرورة (1)المتعمؽ بالعبلمات  06-03األمرمف  2حيث أكدت المادة  مف المنافسيف.
حتى تؤدي دورىا في تمييز  المتخذة كعبلمة ييزي في السمة أو اإلشارةمالطابع الت توافر

 ح كعبلمةوعميو ال تصمسمع وخدمات شخص طبيعي  أو معنوي عف سمع وخدمات غيره.
 ال تعد قابمة لمتسجيؿ الرموزييز،إذ نص المشرع أنو اإلشارة التي ال تتوفر عمى صفة التم

ولقد أضاؼ إلى ذلؾ  ،فيي إذف ال تصمح أف تشكؿ عبلمة ييزالمجردة مف صفة التم
الرموز الخاصة بالممؾ العاـ،أي تمؾ التي سقطت في المجاؿ العاـ إذ ال تصمح ىي 

  .(2)مة لتمييز السمع والخدماتاألخرى أف تشكؿ وسي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(: التي تنص: العبلمات : كؿ الرموز القابمة لمتمثيؿ الخطي السيما التي تستعمؿ كميا لتمييز سمع أو خدمات 1)

  .وخدمات غيرهشخص طبيعي أو معنوي  عف سمع 
 ستثنى مف التسجيؿ :  المتعمؽ بالعبلمات عمى أنو : 03-06مف أمر  7مف المادة  2الفقرة  حيث تنص (:2)

 الرموز الخاصة بالممؾ العاـ  أو المجردة مف صفة التمييز،.. .   -2
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لمطابع التميزي" لكنو ا "لـ يعطي تعريف فالمشرع ىو األخر بالرجوع إلى التشريع الفرنسيو 
فإنو يمكف تحديد معايير الطابع  الفرنسي مف تقنيف الممكية الفكرية 711باستقراء المادة 

إذ ال تعد ذو (1)بعض اإلشارات مف اتخاذىا كعبلمة التميزي باعتباره قد استثنى أو أقصى
ما تضمنو التشريع  نفس ىوو  الرموز الوصفية.و  الرموز النوعية أو الضرورية يزييطابع تم

سابؽ لمعبلمات، حيث أقصى مف الحماية العبلمات الخالية مف كؿ طابع الجزائري ال
. (2)نتجات أو التعييف النوعي لمخدماتمميز خاصة تمؾ التي تتضمف التعييف البلـز لمم

لتمييز  ةوافر الصفة التمييزية في العبلمة المتخذكما نصت اتفاقية باريس عمى ضرورة ت
ة أو الضرورية والرموز الرموز النوعيرفض تسجيؿ  وكذلؾ السمع أو الخدمات،

 .(3)الوصفية
نسبي، ىو التشريع الفرنسي أف الطابع التمييزي لمعبلمة استقراء أحكاـ يبلحظ مف خبلؿ و 

أف نفس السمة أو  بحيث (4)جات أو الخدمات التي تغطييا العبلمةلممنت إذ يقدر بالنظر
اتخاذ لمبعض اآلخر، مثبل يكوف مميزا لبعض المنتجات وغير مميز  الرمز يمكف أف

التي ىي عبلمة وصفية مطبقة عمى الزوارؽ، تصبح ذات  « petit bateau »ة ػعبلم
. إلى جانب ذلؾ فالقوؿ ذا استعممت لمتعريؼ بمبلبس مثبلطابع تمييزي بالتالي صحيحة إ

مف ، إذ قد تتشكؿ العبلمة عني ذلؾ أف تكوف جديدةيجب أف تكوف مميزة ال ي أف العبلمة
 ع ػمو   اـػالع  المجاؿ  يػقط فػس  وسقط لعدـ االستغبلؿ أو كعبلمة  ز سبؽ اتخاذه رم
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

(1) : Art.L.711-2 al 2 (a) C.fr.propr.intell. :sont dépourvu de caractère distinctif  «  les 

signes ou dénominations qui, dans le language courant ou professionnel, sont 

exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ».                                                                                                                            
:  عمى أنو المرجع السابؽ ،المصنع والعبلمات التجارية عبلماتالمتعمؽ ب 57-66مف أمر  22لمادة (:حيث تنص ا2)

"تكوف باطمة وال أثر ليا العبلمات الخالية مف كؿ طابع مميز وخصوصا إذا كانت تتضمف سمات وبيانات يتكوف منيا 
  التعييف البلـز لممنتجات أو التعييف النوعي لمخدمات.   

 :  1883عية لسنة )خامسا( مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصنا 6ممادة لطبقا   (:3)
 …ال يجوز رفض تسجيؿ العبلمات الصناعية أو التجارية التي تشمميا ىذه المادة أو إبطاليا إال في الحاالت التالية :

رات أو بيانات يمكف أف تستعمؿ في التجارة تكوينيا قاصرا عمى إشاكاف إذا كانت مجردة مف أية صفة مميزة أو  -2 
لمداللة عمى نوع المنتجات و جودتيا أو كميتيا أو الغرض منيا أو محؿ منشأ المنتجات أو زمف اإلنتاج،أو إذا كانت قد 

 أصبحت شائعة في المغة الجارية أو في العادات التجارية المشروعة والمستقرة في الدولة التي تطمب فييا الحماية. 
(4): Selon l’alinéa 1er de l’article L. 711-2 du C Fr de Propr Intell : = 
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 ويصبح الكؿ عندئذ عبلمةكجزء في عبلمة مركبة   تـ استخدامو إذا يكوف صحيحا ذلؾ
كما ال يقصد مف اشتراط تمييز العبلمة أف تتخذ شكبل مبتكرا أو عمبل فنيا، إذا . (1)ةمميز 

وضع اليد عمى السمة أو  أيؽ ابتكار لكف حؽ اإلستبلء يس حأف الحؽ في العبلمة ل
يجب أف تكوف مبتدعة أو تحكمية العبلمة شديدة التمييز فحتى تكوف و  .(2)اإلشارة

“Arbitraire”  وال المتكونة مف كممة التي يتخذىا الصانع أو التاجر و  وىي التسمية
 جودةو ذكر بخصائصت كالتي ال الخدمات،  أويوجد أي رابطة يبنيا وبيف المنتجات 

 " KODAK " المبتكرة لمتسميات  المنتوج أو الخدمة، ومف أمثمة طبيعةو 

MARLBORO" ,  "APPLE"  مثؿالرموز "IBM ", " BNCF". 
قبؿ الجميور لتحديد أف يقع اختيار العبلمة عمى سمة غير شائعة ومتداولة مف  يجبف

الذيف  ر ضرورية لكؿ األشخاصتعتبالشيء،كما يجب أف ال يقع االختيار عمى إشارة 
 فبل يجوز تممؾ نتجاتيـ أو خدماتيـ لمجميور،ميزاولوف تجارة مف نفس النوع لتقديـ 

ممارسة نشاطيـ،فيي لممنافسيف  في يشكؿ عائؽ إذ أف ذلؾ مثؿ ىذه اإلشارات واحتكار 
كوف بذلؾ نة و تعتبر ضرورية ليـ ،إذ أنيا قد تشكؿ تعييف المنتوج المباع أو الخدمة المقدم

أو ضرورية . كما يمكف أف تكوف ىذه اإلشارة مشكمة مف عبارة  أماـ عبلمات نوعية
 توضح أو تبيف الجودة األساسية لممنتوج أو الخدمة أو تركيبة المنتوج و نكوف بذلؾ أماـ
  عبلمة وصفية،فمثؿ ىذه اإلشارات ال يجوز تممكيا أو أف يستأثر بيا أحد،لذا فيي تعتبر

 المغة  اإلشارة مستخدمة فيغير أنو حتى واف كانت  .(3)بالتالي باطمةغير صحيحة 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

=« le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard 

des produits ou services désignés » .                                                                                                            
      (1) : AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe , Droit de la propriété industrielle,  
     Op. cit, .p783.                                                                       

(2): « Le droit à la marque est un droit d’occupation, un signe même dépourvu d’originalité 

peut être déposé à titre de marque dés lors qu’il est arbitraire et par conséquent distinctif 

pour désigner les produits visés au dépôt, il n’est pas exigé du déposant une œuvre 

créatrice ».. BERTRAND André.R, Le droit des marques et des signes distinctifs…,.op. 

cit.,  p88.  
(3) : SCHMIDT- SZALEWSKI Joanna, Droit de la propriété industrielle,2eme éd, Dalloz, 

Paris,1991 .pp 110. 111.   
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ف كانت عادية و/أوو  الجارية  عمييا تشكؿ عبلمة إذا أدخمت ف أفوصفية، يمك حتى وا 
كذلؾ تعتبر  ." néologisme" ؿ كممات جديدة مثبل بطريقة لتشك عدلتو  تغييرات

لتمييز نوع  " فراشة "عبلمة صحيحة استعماؿ كممات في معنى مختمؼ مثبل تسمية 
التعريؼ بالسمعة أو يزي لمعبلمة قدرتيا عمى الطابع التمي مف يفيـ وعميو.(1)الجبفمف 

كما أف العبلمة تعتبر مميزة إذا .بالتعرؼ عمييا مف بيف غيرىاسمح لمجميور وت الخدمة
 وصفية. حديد السمعة أو الخدمة وغير كانت غير ضرورية لت

 تقدير الطابع التمييزي.: ثانيا
  ا الخاصة لكي تعد صحيحةإف مسألة تقدير ما إذا كانت العبلمة مميزة وليا ذاتيتي

ة محكم اتختص بي ،وتؤدي وظيفتيا في تمييز السمع أو الخدمات مسألة موضوعية
 العبلمة في مجموعيا نظر إلىقاضي الموضوع يف بالنسبة لكيفية تقديرىا فإو  الموضوع.

وليس الى تفاصيميا، أي ينظر إلييا مف وجية نظر المستيمؾ العادي باعتبار أف ىذا 
 القاضي العناصر التي تتكوف منيا، كما ينظر نظر الى العبلمة كوحدة ال إلىاألخير ي

 .(2)العبلمة تخصيصطبقا لمبدأ  بالعبلمة المعنيةأو الخدمات إلى السمع 
لمميز يقدر وقت  إيداع أما تاريخ تقدير الطابع المميز لمعبلمة فإف المبدأ أف الطابع ا 

ؿ الرموز المجردة مف صفة التمييز وعميو يتـ ولقد نص المشرع عمى عدـ تسجي العبلمة،
ىو ما و .(3)تقدير الطابع التمييزي لئلشارة أثناء التسجيؿ أي وقت اكتساب الحؽ عمييا

ؽ ذىب إليو القضاء الفرنسي أف تاريخ تقدير الطابع المميز لمعبلمة ىو تاريخ اكتساب الح
النوعي أو الوصفي في ىذا تسجيميا،فإذا توفر الطابع عمى العبلمة أي يـو إيداعيا و 

العبلمة تعتبر باطمة،أما إذا كانت مميزة فإنيا تحتفظ بيذه الخاصية وتعتبر  فإالتاريخ  ف
ف فقدتيا فيما بعد و   .(4)غير مميزةأصبحت صحيحة حتى وا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 أنظرو  .  38439صص المرجع السابؽ، ،، جريمة الغش التجاريالعبلمات التجارية، ،حمدأ(:انظر محمد منصور 1) 

 :كذلؾ
   BERTRAND André R, Le droit des marques et des signes distinctifs, op.cit,pp89.90 .       
وأنظر كذلؾ:  .278المرجع السابؽ،ص وانيف الجزائرية،الممكية الصناعية وفؽ الق (: سمير جميؿ حسيف الفتبلوي،2)

 .117،ص ، المرجع السابؽعدناف غساف برانبو، التنظيـ القانوني لمعبلمة التجارية

 ،المرجع السابؽ.المتعمؽ بالعبلمات 06-03مف أمر  7/2المادة  (: أنظر3)
(4) : AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe , Droit de la propriété industrielle, 

op .cit.p785.   
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في شأف تاريخ تقدير الطابع التمييزي لمعبلمة في يوـ إيداعيا أنو  جانب مف الفقو يرىو 
عبلمة مرة واحدة يوـ إذ ال يجب تقدير الطابع التمييزي لم ،يشكؿ خطأ في القانوف

ب الطابع أنو قد يؤدي إلى رفض تسجيؿ عبلمة غير مميزة لكف قد تكتسإذ إيداعيا،
 ب العبلمة يمكف أف يجرد مف حقوقوكما أف صاح ،مع االستعماؿ في المستقبؿ التمييزي

شائعة في التجارة فيما يخص المنتوج أو  أصبحتو  فقدت العبلمة طابعيا التمييزي إذا
أو  كأف ال يقوـ بالدفاع واإلعبلف عنيا خدمة التي سجمت مف أجميا العبلمة بفعؿ نشاطوال

وأف يتـ تقدير صحتيا أثناء تسجيميا   Titreيجب اعتبار العبلمة كسند  بلفلسبب آخر.
اعتباره موقؼ يمكف إعادة النظر فييا في كؿ مرة إلى أف تصبح غير مميزة  لكف يجب

أف  عاجزة عف أداء وظيفتيا األصمية.فالقانوف ال يحمي إال العبلمات  التي يمكف بالتالي
لرمز أف يبدو  غيرىا.كما أنو يمكفع أو خدمات تميز منتجات أو خدمات مؤسسة عف سم

اسـ لمنتوج  أنو ال يكوف كذلؾ في الحقيقة، مثبل إذا كانت تشكؿ مميز وقت إيداعو، غير
التي اكتسب الشيرة اليـو لـ  1983المودعة في    Minitelجديد مثبل بالنسبة لعبلمة 
 .(1)تكف معترؼ ليا يوـ إيداعيا

بصيغة أخرى ىؿ  ،تعماؿ في اكتساب الطابع التمييزيويطرح التساؤؿ عف دور االس
الرمز غير المميز  يمكف أف يكتسب الطابع التميزي مع االستعماؿ؟.إذ قد يحدث أف 

صفة التمييز تكوف التسمية غير مميزة في األصؿ وأف تكتسب بعد مدة مف االستعماؿ 
 وتكوف قابمة لمحماية كما ىي. وتصبح عبلمة صحيحة

فإف الرمز  (3)باريس لحماية الممكية الصناعية وكذا اتفاقية (2)لتشريع الفرنسيا الرجوع إلىب
بالنظر إلى مدة استعمالو. ودور  مع الوقت أييزي ييمكف أف يكتسب الطابع التم

يزي لمعبلمة تقميديا معترؼ بو مف قبؿ القضاء ياالستعماؿ في اكتساب الطابع التم
يمكف  وعميو فالعبلمة .اإللكترومنزليةييز اآلالت لتم « Calor »الفرنسي مثؿ ذلؾ عبلمة 

حتى  يؿطو  التمييزي حسب الظروؼ، خاصة استعماليا لمدة أو لوقت أف تكتسب الطابع
ف تكونت مف كممات ليا طابع وصفي أو عادي   شرط أف ال يكوف الرمز ،وا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) : BERTRAND André R ,Le droit des marques et des signes distinctifs op.cit,p102.             
(2) : Art L711-2  Code fr de propr  intell,op.cit.                                                                            

ية الصناعية عمى أف: "تقرير ما إذا كانت )خامسا( فقرة ج مف اتفاقية باريس لحماية الممك 6تنص المادة حيث (:3)
 العبلمة صالحة لمحماية يجب أف تؤخذ بعيف االعتبار كافة الظروؼ الواقعية  السيما مدة استعماؿ العبلمة.
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وف التعييف يكأو أف غير شرعي،  المحضورة قانونا كأف يكوفالمتخذ كعبلمة مف الرموز 
 .(1)اكوف شاغر البلـز لممنتجات،كما يجب أف ي

إلى دور االستعماؿ في اكتساب الصفة التمييزية  بالنسبة لممشرع الجزائري فقد أشارو 
اكتساب العبلمة صفة التمييز بعد التسجيؿ، حيث أنو إذا تـ  لمعبلمة،حيث نص عمى

عماؿ اكتسبت االستتسجيؿ عبلمة ال تتوفر فييا الطابع التمييزي وبعد التسجيؿ أي بعد 
تاريخ تسجيؿ سنوات ابتداء مف  5 بطاؿ مثؿ ىذه العبلمات بعدال يمكف إ فإنو ىذه الصفة

و قد استثني المشرع مف ذلؾ طمب  المدة،بمرور ىذه  حيث تتقادـ دعوى البطبلف العبلمة
 .(2)التسجيؿ الذي تـ بسوء النية

إذا كاف طمب التسجيؿ تـ بسوء  سنوات 5الدعوى  ال تتقادـ بمرور ويفيـ مف ذلؾ أف
بصدد ذلؾ في حالة ما إذا قاـ شخص بإيداع عبلمة غير مميزة مستعممة  النية، وقد نكوف

ىذا األخير مف اكتسابيا  عمى  مف قبؿ شخص آخر لـ يسجميا بعد، وذلؾ حتى يحـر
قانونا،وطبقا لما سبؽ ذكره فإنو رغـ  اكتساب العبلمة لصفة التمييز فإف ذلؾ ال يحوؿ 

 سنوات،غير أنو يصعب إثبات 5ى  بمرور دوف إبطاؿ تسجيميا ويبقى ميدد باإلبطاؿ حت
سوء نية طالب التسجيؿ، إذ قد يدعي بعدـ عممو بوجود واستعماؿ تمؾ العبلمة مف الغير 

 إال إذا كاف ىناؾ تعامؿ سابؽ بينيما.

 الثاني  الفرع
 العالمات غير المميزة

العبلمة  نص المشرع الجزائري عمى منع تسجيؿ الرموز المجردة مف صفة التمييز، وتعتبر
غير مميزة إذا كانت تتضمف رمزا يعتبر ضروريا أو نوعيا لمداللة عمى المنتوج أو 

 الخدمة)أوال( أو أنيا تعتبر وصفية )ثانيا(.
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  

(1): PLASSERAUD Yves, DEHAUT Martine, PLASSERAUD Claude, Marques, 

Valorisation,  Protection , op. cit. pp28.29. 

  :أنو عمى 06-03مف أمر  20مف المادة  2(:تنص الفقرة 2)

سنوات، مف  5" ال يمكف إقامة دعوى اإلبطاؿ إذا اكتسبت العبلمة صفة التمييز بعد تسجيميا، وتتقادـ ىذه الدعوى بػ 
 مف ىذا اإلجراء طمب التسجيؿ الذي تـ بسوء نية.  ويستثنىسجيؿ العبلمة تاريخ ت
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 .العالمات النوعية أو الضرورية: أوال
العبلمات النوعية  لـ يعرؼ ف المشرعالجزائري المتعمؽ بالعبلمات فإ بالرجوع إلى التشريع

ة الجارية أو تمؾ التي تعتبر في المغ أو الضرورية،غير أف نظيره الفرنسي عرفيا عمى أنيا
،النوعي أو الشائع لممنتوج أو الخدمة.  المينية  التعييف البلـز

 « Celle qui dans le language courant ou professionnel est exclusivement 

la désignation nécessaire,générique ou usuelle du produit ou du 

service »(1).    

لنوعية ىي عبلمات تتكوف مف إشارات ضرورية،نوعية أو عميو فالعبلمات الضرورية أو او 
سنتعرض فيما يمي إلى كؿ منيا عمى و  ،شائعة مستعممة لمداللة عمى المنتوج أو الخدمة

 حدى.
 األشكال الضرورية.ـ التسميات و 1

التسميات التي تتكوف فقط مف التسمية " التسميات الضرورية بأنيا (2)يعرؼ بعض الفقو
.فالتسميات التي تعد ضرورية "أو الخدمة التي تستخدـ لمداللة عمييا المعتادة لمسمعة

تبارىا غير يمكف اعتبارىا عبلمة صحيحة باع ال لمداللة عمى السمعة أو الخدمة
لمداللة عمى السمع  استعماليا حقيـ وممؾ لمجميع ،فمف الجارية جزء مف المغة ،فييمميزة

التسمية ويمنع غيره مف استخداميا ده بفبل يجوز ألحد أف يستأثر بمفر  أو الخدمات
لمداللة عمى السمعة أو  أو كممة أخرى بديؿ عمى عدـ وجودفخاصية الضرورية تدؿ 

منتوج أو ال أو الداللة عمى لوصؼ د محدود  مف الكمماتد عدو وجخاصة مع الخدمة 
وال عمى  التاجر أف يدعي حؽ خالص ال عمى التسمية فبل يجوز لمصانع أوخدمة ال

  .(3)ؼ المنتوج أو الخدمةوص
ضرورية لمداللة عمى  ويطرح اإلشكاؿ في حالة ما إذا كانت العبلمة مشكمة مف تسمية

توج تحصؿ صاحبو عمى براءة اختراع فيؿ يجوز احتكار ىذه التسمية مف قبؿ من
و أنمع بيف البراءة والعبلمة، و التشريع الفرنسي يمنع الج فإف المخترع؟ وحسب  الفقو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (1): Art 712-2 du C fr  Propr intell, op.cit. 
، ص 1993المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،  الييئة(:حساـ الديف عبد الغني الصغير، الترخيص باستعماؿ العبلمة، 2)

 .29-28ص

 .29نفسو، ص (: المرجع 3)
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 مف قانوف البراءات فبل يمكف أف قانوف العبلمات حسب التدرج ىو أدنى مرتبة باعتبار

وعميو ال يجوز اتخاذ ، (1)د مف حياة أو فترة حماية البراءةلتمدي كوسيمة )العبلمة(ستعمؿت
ة وبالنسبة لمتشريع الجزائري فبل مانع مف الجمع بيف البراء.تسمية المنتوج المبرأ كعبلمة

إذ لـ ينص المشرع عمى خبلؼ ذلؾ،غير أنو بالنسبة لمتسمية الضرورية تعتبر  والعبلمة
اأِلشكاؿ عبلمات صحيحة ا ال تعتبر كممحضورة حتى ال يتـ احتكارىا مف قبؿ القمة .

 ط مف:فق تعتبر ضرورية المتكونةو  الضرورية
  ;قانوف العبلماتعف طريؽ  حمايتو ال يمكفؿ الذي تفرضو طبيعة المنتوج إذ الشك - 
 شكؿ الذي ال يمكف فصموال محصوؿ عمى نتيجة تقنية، أيشكؿ المنتوج الضروري ل -

 .عف وظيفتو

وذلؾ لتفادي   بحماية عف طريؽ براءة اإلختراعفيذه األشكاؿ ال يمكف أف تحضى إال 
 .(2)ات وىو ما أخذ بو المشرع الفرنسيحمايتيا عف طريؽ قانوف العبلم

نوف العبلمات الجزائري فالمشرع أدرج أيضا ضمف السمات أو اإلشارات وبالرجوع إلى قا
مف أمر  7مف المادة  3المستبعدة مف التسجيؿ األشكاؿ الضرورية حيث نص في الفقرة 

 :المتعمؽ بالعبلمات 03-06
"الرموز التي تمثل شكل السمع أو غالفيا إذا كانت الطبيعة أو وظيفة السمع أو التغميف 

 تفرضيا".

إذ ابؽ لمعبلمات قد تدارؾ الفراغ الموجود في القانوف السيمكف القوؿ أف المشرع ميو وع
ما المقصود  لـ يحددلخالية مف كؿ طابع مميز باطمة، و نص عمى اعتبار العبلمات ا

 خص بالتحديد العبلمات التي تتضمف السمات وبيانات تتكوف بالطابع المميز، كما أنو
. في حيف تعتبر غير مميزة (3)لمخدماتات أو التعييف النوعي يف البلـز لممنتجيمنيا التع

  . أيضا التسميات الضرورية واألشكاؿ الضرورية

  

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (1) : «  Le monopole du breveté ne saurait s’étendre au-delà du brevet et l’on ne saurait 

contourner cette règle fondamentale par le recours à d’autres droits privatifs et notamment 

au droit des marques».  BERTRAND André.R, Le droit des marques et signes distinctifs, 

op.cit   pp.106-107-108.    
(2): BERTRAND André R, Le Droit des marques et des  signes distinctifs , op. cit.p111.                                                                                                            

 .المرجع السابؽ ،المصنع والعبلمات التجارية المتعمؽ بعبلمات  57-66مف األمر  22(:انظر المادة 3)
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  .التسميات النوعيةالرموز و  -2
التسميات الرموز و كذلؾ الضرورية ال تعد صحيحة  األشكاؿإلى جانب التسميات و 

نما تعتبر نوعية السمة أو الرمز الذي يدؿ  ال عمى منتوج أو خو  ،النوعية دمة معينة وا 
وعميو ال تعد . (1)عمى "الصنؼ أو النوع الذي ينتمي إليو أو نموذج مف منتوج أو خدمة

، مثاؿ ذلؾ استعماؿ ي لممنتوج أو الخدمةصحيحة العبلمة التي تشمؿ عمى التعييف النوع
اـ ورقة عنب في تجارة األنبذة، كممة نباتيف لتمييز نوع مف السمف النباتي، كذا استخد

غراء ذو جودة عالية " لSuper glue، و"لمداللة عمى منتجات العطور "EAU"ذلؾ وك
كما ال تعد صحيحة .(2)ة عمى صنؼ مف المشروبات الغازيةلمدالل "Cola"وكذا تسمية 

تقرر أف إبراز تسمية  العبلمة التي تتكوف مف إحدى المكونات األساسية لممنتوج ،حيث
المنتوج ال تشكؿ عبلمة ت تجميمية عمى عمبة مركب أساسي داخؿ في تكويف مستحضرا

نما تعني )جوز اليند( الذي "كوكونوت" ال تعتبر عبلمة مصنع و ف عبارة عميو فإمصنع، و  ا 
ؾ فيو الذي يشتر و  يدخؿ ضمف المركبات األساسية التي تحتوييا المستحضرات التجميمية

 .(3)ال يجوز احتكاره مف طرؼ أي شركةجميع منتجي ىذا المستحضر و 
لتقدير الطابع النوعي لمعبلمة فيجب إثبات أف العبلمة بالنسبة ألغمبية المستيمكيف أو  

 مع اإلشارة أف العديد مف التسميات النوعية.(4)المستعمميف تدؿ عمى نوع معيف مف المنتوج
    " Esquimau"" أو Frigidaire"طابعيا التمييزي مثؿ  كانت في الحقيقة عبلمات فقدت

ال تؤدي وظيفة العبلمة ولقد كانت  دائما في نظر نوعية بطبيعتيا  ؾ تسمياتكما أف ىنا
 التي تحدد  « Cola »مف المنتوج مثؿ تسمية الجميور  تدؿ عمى نوع معيف

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

    (1): BERTRAND André R , Le Droit des marques et des signes distinctifs,op.cit.p112. 

 .286المرجع السابؽ، ص  ،الممكية الصناعية والمحؿ التجاري ،(:عباس محمد حسنيف2)

 .208،ص2003لسنة  2،المجمة القضائية العدد2001-06-20المحكمة العميا الصادر بتاريخ   (:أنظر قرار3)
ة ، فقد قضى في الواليات المتحد« Thermos »، مثاؿ ذلؾ عبلمة  فؽ االستبياف طريويتـ الوصوؿ إلى ذلؾ ع(: 4)

 Bouteilles"مف المستيمكيف يستعمموف ىذه القارورات %75نوعية، إذ أنو حوالي األمريكية أف ىذه العبلمة 

Isothermes والتي يتـ الداللة عمييا تحت تسمية "« Thermos » ف أف ىذه مف الجميور يعممو  %12، وأنو، إال
 .أنظر:التسمية تعتبر أيضا عبلمة مودعة

BERTRAND André R,Le Droit des marques et des signes distinctifs,op.cit.p114 
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مكونة مف كممة كما يمكف أف تكوف العبلمة .(1)"كوال" مادة المشروبات التي تحتوي عمى
ت مميزة بالتالي ىذه العبلمافيؿ تعتبر مثؿ  نوعية أو ضرورية في بمد المصدر أجنبية تعد

 ؟. صحيحة في بمد أخر

ذه العبلمات يتوقؼ عمى مدى فيـ صحة مثؿ ى يرى أف (2)ىناؾ جانب مف الفقو الفرنسي
العبلمة تعتبر معرفة الجميور ليا،فإذا كانت مفيومة بسيولة مف قبؿ أغمبية المواطنيف فو 

 أفو معروفة فتعد صحيحة. ىي بذلؾ تعد باطمة،أما إذا كانت غيرنوعية أو ضرورية و 
صحة مثؿ ىذه العبلمات في فرنسا مثبل العبلمات بالقضاء الفرنسي قضى في عدة مرات 

 ،Turbo diesel، Thermos :التي تعتبر نوعية في الواليات المتحدة األمريكية مثؿ
Cellophane، Aspirine حمايتيا إف نطاؽ ف .كما أنو وطبقا لمبدأ إقميمية العبلمة

 .سجمت فيوالدوؿ التي  لنظر إلىيكوف با
إذا كانت العبلمة مكونة مف مصطمح أجنبي نوعي   يرى أنو (3)أما بعض الفقو الجزائري   

فيمكف اعتبارىا كذلؾ نوعية في البمد الذي تـ فيو إيداع العبلمة ومف ىنا د المصدر في بم
ذا كاف تكوف التسمية مستبعدة مف الحماية القانونية إذا كانت مفيومة مف ق بؿ الجميور، وا 

 أف يكوف ،أيالمنتوج مخصص لفئة معنية مف الجميور فيكفي أف تصبح التسمية نوعية
ونحف نساند ىذا الرأي، فيجب أخذ بعيف االعتبار .المصطمح مفيوما مف قبؿ ىذه الفئة

فيـ أغمبية الجميور لمتسمية األجنبية،فإذا كانت غير مفيومة فتعتبر غير نوعية  مدى
ال  يي تعد صحيحة،أما إذا كانت مفيومة ففي ىذه الحالة تعتبر غير مميزة، بالتالبالتال

 يصح اتخاذىا كعبلمة.
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) :  CA Paris 1er juin 1987 argilete.Ann.1988.79.                                                            
 « La dénomination « Cola » est bien une dénomination générique pour désigner des 

produits et notamment des boissons à base de Cola comme le « Pepsi-Cola » et le « Coca-

Cola ». Quelle que soit la notoriété  des marques    « Pepsi-Cola » et le « Coca-Cola » . ces 

sociétés n’ont aucun droit privatif sur les boissons et les produits à base de Cola, elle ne 

sauraient interdire la vente de « bains au Cola » ou de dentifrice au « Cola ». Le Cola étant 

effectivement un terme nécessaire et générique pour désigner une graine à saveur 

astringente caractéristique comme cela a été jugé aux Etats-Unis.     

In BERTRAND André R,Le Droit des marques et des signes distinctifs,op.cit.p112.   

(2):  Ibid,p114.      

 .219المرجع السابؽ ، ص  ػػ الحقوؽ الفكريةمؿ في القانوف التجاري الجزائري الكا(: فرحة زراوي صالح، 3)
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 .ـ السمات أو التسميات الشائعة 3
العاـ وأصبحت حقا لمجميع في  ة أنيا شائعة إذا سقطت في المجاؿتعتبر التسمي 

 مثاؿ ذلؾ (1)المعروؼ في التجارة بيذه التسميةاستعماليا لتدؿ عمى نوع المنتوج 

"Frigidaire "، " Cellophane". مف قبؿ  عادة تعتبر "شائعة" التسمية المستعممة وعميو
والتسميات الشائعة ىي في الحقيقة تعتبر أيضا   وج أو خدمة.الجميع لمداللة عمى منت

إذ أف الرمز الضروري ىو الذي يدؿ عمى منتوج أو خدمة في المغة تسميات ضرورية 
 الجارية.
 Les signes descriptifs    .يةالعالمات الوصف: ثانيا

معة أو ويقصد بالعبلمة الوصفية العبلمة التي تقـو عمى بياف العناصر المكونة لمس
مثؿ استعماؿ تسمية  والتي ترفع مف قيمتيا أو الخدمات الصفات الجوىرية لممنتجات

"Fine" عمى التبغ أو "Lux"(2)  صحيحة فيي  مثؿ ىذه العبلمات ال يمكف اعتبارىاو
حسب القانوف الفرنسي و  .الخدماتكف أف تشكؿ عبلمة لتمييز السمع و ،بالتالي ال يماطمةب

تعتبر العبلمات وصفية، السمات أو التسميات التي يمكف استخداميا لمداللة عمى خاصية 
 ،المصدر الجغرافي ،القيمة ،منتوج أو خدمة، وخاصة الصنؼ، الجودة، الكمية، وجيتيا

بكؿ ما ىو مشترؾ في  عمؽتتالتسميات الوصفية .و (3)تقديـ الخدمةالسمعة أو نتاج إ زماف
ألنو ال يجوز لمصانع أو التاجر أو مقدـ  المماثمة، لذلؾ فيي تعتبر باطمة كؿ األشياء

،وجودة،وكؿ لتسميات  التي تتضمف خصائص،ومصدرعماؿ ابحؽ است الخدمة أف يستأثر
 اآلخريف مف المنافسيف أو الخدمة فمف شأف ذلؾ منع ما يتعمؽ  بالمنتوج

 ىا باطمة ىذه العبلمات مف الحماية واعتبار  ولعؿ اليدؼ مف استبعاد مثؿ.(4)استعماليا

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .39،المرجع السابؽ، ص  لتجاري، جريمة الغش االعبلمات التجارية (: محمد منصور أحمد،1)
 وأنظر كذلؾ: .30المرجع السابؽ، ص  ،التجارية الترخيص باستعماؿ العبلمة (:حساـ الديف عبد الغني الصغير،2)

 .30منتج والمستيمؾ،المرجع السابؽ،صمختار سعد،العبلمات التجارية ودورىا في حماية الرجائي الدقي و 
(3): Selon l’alinéa (b) de l’art L711-2 du C fr propr intell sont dépourvus de caractère 

distinctif « les signes ou dénomination pouvant servir à désigner une caractéristique du 

produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la 

valeur la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation 

de service ». 

(4): CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques de fabrique, de commerce  ou 

de service, op.cit, p27. 
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ىو ضماف إعبلـ المستيمؾ وحرية التجارة، إذ يكوف مف حؽ الجميع استخداميا إلعبلـ 
وعدـ السماح باحتكارىا وفي ذلؾ  المستيمؾ وجذب العمبلء إلى منتجاتيـ وخدماتيـ،

صحيحة يجب أف ال تكوف مميزة و لكي تكوف العبلمة وعميو   .المشروعة ضماف لمنافسة
متعمقة بالخصائص العامة لممنتجات أو الخدمات  ال تتضمف تسميات يجب أفوصفية، ف

نما  جزائري لمعبلماتوىو نفس ما تضمنو التشريع ال.(1)خاصة بيا خصائص مميزةب وا 

استبعد مف التسجيؿ الرموز المجردة مف صفة التمييز،وباعتبار أف التسميات  حيث
كف أف تحضى صحيحة ،بالتالي ال يم تعتبر غير فإنياالوصفية مجردة مف صفة التمييز 

استعماؿ مثؿ تمؾ التسميات وذلؾ بالنص بحماية القانوف. كما أف المشرع أكد عمى منع 
تحديد  صالمتعمؽ بالعبلمات، وذلؾ فيما يخ 06-03في القسـ الرابع مف أمر  عمييا

ع استعماليا وأف التسجيؿ ال الحقوؽ المخولة عف التسجيؿ حيث أنو اعتبرىا مف حؽ الجمي
ىذا لتفادي احتكارىا مف قبؿ و  (2)منع الغير مف استخداميا تجارياي الحؽ ف يعطي

ذلؾ بغرض ضماف إعبلـ المستيمؾ حوؿ لذيف يبادروف باتخاذىا كعبلمات و األشخاص ا
وىذا ما أكده المشرع في قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش عندما  .المنتوج أو الخدمة

المتعمقة بالمنتوج الذي يضعو  بكؿ المعمومات نص عمى إلزامية إعبلـ المستيمؾ
 .(3)لبلستيبلؾ

 
 
 
 
 
 ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (1): BERTRAND André R,Le Droit des marques et des signes distinctifs, op. cit.p123.          
 عمى أنو: المتعمؽ بالعبلمات 06-03مف األمر رقـ 10لمادة (: حيث تنص ا2)

 .."ال يخوؿ تسجيؿ العبلمة لصاحبيا الحؽ في منع الغير مف أف يستخدـ تجاريا و عف حسف نية:
البيانات الحقيقية المتصمة بالصنؼ أو الجودة أو الكمية أو الوجية أو القيمة أو مكاف المنشأ أو فترة إنتاج ىذه  -2

أداء ىذه الخدمات،عمى أف يكوف ىذا االستعماؿ محدودا و مقتصرا ألغراض التعريؼ أو اإلعبلـ فقط وفقا  السمع أو
 لمممارسات النزيية في المجاؿ الصناعي أو التجاري."

،المرجع يتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش ،2009ري فيف 25مؤرخ في  03-09ـ مف قانوف رق 17المادة  (:3)
 .السابؽ
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 لثانيالمطمب ا

 أن تكون جديدةيجب  اإلشارة
ختار كعبلمة فيشترط أيضا أف إلى جانب شرط التمييز الذي يجب أف يتوفر في الرمز الم

ولـ   بمعنى آخر أف تكوف العبلمة شاغرة حتى يحظى بحماية القانوف، يكوف جديدا
ف المشرع  ذلؾ صراحة في األمر المتعمؽ بالعبلمات لكف يمكف استخبلص ذلؾ م يشترط

تى ىذه األخيرة  حتوافر صفة التمييز في العبلمة و  كما أف المشرع اشترط نصوصو،
 العبلمة جب أف تكوف جديدة.والمقصود بجدةالخدمات فيتؤدي  دورىا في تمييز السمع و 

ىو اختبلفيا عف عبلمات المنافسيف، أي تكوف مميزة تمييزا كافيا عف غيرىا مف العبلمات 
 .(1)ىرة التمييزتضمنو مف عناصر ظابما ت

ب تسجيؿ أو وقت إيداعيا لـ تكف محؿ طماعتبار العبلمة جديدة أو شاغرة يعني أنيا و 
في نفس قطاع النشاط.فيناؾ مف يرى أنو يكفي أف ال يكوف الرمز تسجيؿ مف قبؿ الغير و 

أف المراد اتخاذه كعبلمة وقت إيداعو محؿ ممكية شخص آخر وفي نفس قطاع النشاط،و 
كما ىو الحاؿ  تي تفرض في االبتكارات الجديدة يتعمؽ بالجدة المطمقة كتمؾ الاألمر ىنا ال

نما يتعمؽ بالجدة النسبية بما أننا  في براءات اإلختراع أو في الرسـو والنماذج الصناعية وا 
 ال يقع االختيار عمى عبلمة تؤدي الى  اثارة االختبلط الميـ أف ف .بصدد إشارات مميزة
يو يمكف استعماؿ عبلمة ميجورة أو وقؼ العمؿ بيا لمدة طويمة، بعبلمة أخرى، وعم

وصالحة مف جديد لتمييز ويعتبر إعادة استعماؿ العبلمة في ىذه الحالة أنيا جديدة 
 .(2)المنتجات السابؽ استعماليا فييا ة حتى ولو كانت مف نفسنيمنتجات مع

 وتمييزىا عف غيرىا لخدماتالمنتجات أو افي تفريد  قدرتيا فاليدؼ مف العبلمة ىو مدى
 ،فيي ترد عمى حؽ األسبقية وليسمف المنتجات أو الخدمات المماثمة أو المشابية ليا

ف تقدير جدة العبلمة يكوف بالنظر إلى مجموع عناصرىا كوحدة و .(3)عمى حؽ االبتكار ا 
ف  بالتاليس بالنظر إلى كؿ منيا عمى حدى، و واحدة ولي  تكوف العبلمة صحيحة حتى وا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .13المرجع السابؽ، ص  ، جريمة الغش التجاري،العبلمات التجارية ،(:محمد منصور أحمد1) 

(2): CHAVANNE Albert et  SALOMON Claudine, Marques de fabrique, de commerce  ou 

de service, op.cit,p30.Vr aussi : 
 .14المرجع السابؽ، ص  ، جريمة الغش التجاري،العبلمات التجارية محمد منصور أحمد،

(3):  HAROUN Ali, La protection de la marque  au Maghreb, op.cit.p72.                                   
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 وتـ استخداميما في نشاط واحدأخرى مشتركة مع عناصر عبلمة  كانت بعض عناصرىا
 .(1)ة في التركيب وفي المظير الخارجيماداـ أف عناصرىما في مجموعيما مختمف

 فرض عمينا أف نتعرض إلى الحقوؽ السابقة التي مف شأنيا أفودراسة جدة العبلمة ت
لمجدة فيما يخص  تجعؿ العبلمة غير شاغرة، أي الحقوؽ التي تشكؿ أسبقية القاضية

كما .(1ما أف المشرع الجزائري نص عمى بعض ىذه الحقوؽ)الفرعب ؽ المطالب بوالح
 باعتبار أف الجدة المطموبة في العبلمة مختمفة التعرض إلى نطاؽ جدة العبلمة يستوجب

ع في إطار قطا عف تمؾ المطموبة في االبتكارات الجديدة،لذلؾ سوؼ نتطرؽ إلى الجدة 
المكاف )مبدأ العبلمة( وكذا الجدة مف حيث  صيصختالنشاط المعني بالعبلمة )مبدأ 
عمى ذلؾ وىو ما يخص  تطرؽ إلى االستثناء الواردإقميمية العبلمة(، وفي األخير ن

 .(2)الفرعالعبلمات المشيورة التي تخرج عف بعض مبادئ قانوف العبلمات

 

 األول الفرع
 ي من شأنيا جعل العالمة غير جديدةالحقوق السابقة الت

حؽ سابؽ عمى رمز أو إشارة معينة يجعميا غير شاغرة بالتالي مف غير الممكف  إف وجود
إتخاذىا كعبلمة، والمبلحظ أف المشرع الجزائري عمى خبلؼ التشريع السابؽ لمعبلمات 

تطرؽ لبعض ىذه الحقوؽ، وذلؾ ضمف قائمة الرموز المستثناة وخبلفا لمتشريع الفرنسي 
،مصدر مشيورة ة أو محؿ طمب تسجيؿ،عبلمةسجموالمتمثمة في عبلمة م مف التسجيؿ

في  .(2)ىي رموز محظورة باعتبارىا تمس بحقوؽ سابقة، و مشيور جغرافي،اسـ تجاري
قد وضع مبدأ عاـ يتضمف أنو ال يمكف اتخاذ كعبلمة رمزا أف المشرع الفرنسي  حيف نجد

ي أو عنواف عبلمة مشيورة، اسـ تجار ، يمس بحقوؽ سابقة، منيا عبلمة سابقة التسجيؿ
الخمط في ذىف  توى اإلقميـ الوطني إذا كاف مف شأنو إثارةتجاري معروؼ عمى مس

  .(3)الخالجميور، تسمية منشأ محمية..
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

(1) : BLAISE, Jean Bernard Droit des affaires, LG.DJ, Paris 1999,p315.                                     
 ..،المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مف أمر  9، 8، 7/ 7(: ولقد نص عمييا المشرع في  المادة 2) 

(3): L’art L 711-4 du C.fr.propr.intell : On ne peut adopter comme marque un signe portant 

atteinte à des droits antérieurs  notamment a) une marque antérieure enregistrée ou=   
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التطرؽ إلى  الحقوؽ السابقة  وىكذا يبلحظ أف المشرع الجزائري حذا حذو المشرع الفرنسي في
أنو نص فقط عمى بعضيا والتي تتمثؿ في  التي مف شأنيا جعؿ العبلمة غير شاغرة،  غير

 سبؽ تسجيميا)أوال(، المصدر الجغرافي واالسـ التجاري المشيور)ثانيا(. عبلمة
 .التسجيل السابق لمعالمة: أوال

العتبار الرمز المراد اتخاذه كعبلمة شاغرا أو جديدا فبل بد أف ال يكوف موضوع حؽ 
شخص آخر، فأوؿ أسبقية التي مف شأنيا جعؿ العبلمة غير شاغرة ىو التسجيؿ السابؽ 

 إذ أف بالنسبة لؤلنظمة التي تتخذ مف التسجيؿ فعؿ منشئ لمحؽ في العبلمة.لعبلمة 
 سواء تعمؽ األمر مف قبؿ شخص آخر  يمو كعبلمة ال يمكف اتخاذهالرمز الذي سبؽ تسج

لذا فقبؿ أي  إذا كاف مف شأف ذلؾ إحداث خمط في ذىف الجميور. أو مشابو برمز مماثؿ
سبؽ اتخاذ  فالبحث إ ء فحص األسبقية أيمحة الشخص إجراإيداع لمعبلمة فمف مص

جعؿ  ويشترط  ليشكؿ التسجيؿ السابؽ لمعبلمة أسبقية مف شأنيا.(1)أـ ال الرمز كعبلمة
أف يكوف  غير شاغرة، التسجيؿ البلحؽ لمعبلمة المماثمة أو المشابية غير جائز ،باعتبارىا
الرجوع إلى  ، وكذلؾالتسجيؿ ساري المفعوؿ وأف ال تكوف العبلمة قد انقضت لسبب ما

و مختمفة  )مبدأ السمع التي تغطييا كبل العبلمتيف إذا كانت متشابية أو متماثمة أ
 .(2)تخصيص العبلمة(

والمبلحظ أف المشرع استبعد مف التسجيؿ الرموز المطابقة أو المشابية لعبلمة كانت محؿ 
مة أي أنيا طمب تسجيؿ أو محؿ تسجيؿ، ولقد أكد المشرع عمى مبدأ تخصيص العبل

نص عمى عدـ تسجيؿ الرموز تكوف جديدة في إطار قطاع النشاط المعني حيث أنو 
يشمؿ سمعا أو خدمات  المطابقة والمشابية لعبلمة كانت محؿ طمب تسجيؿ أو تسجيؿ

 مة إذا كاف مف شأف ذلؾ إحداث مطابقة أو متشابية لتمؾ التي سجمت مف أجميا العبل
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

=notoirement connue au sens de l’art 6 bis de la convention de paris, b) une dénomination 

ou raison sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, c) un nom  
commercial ou une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un 

risque de confusion dans l’esprit du public d) une appellation d’origine protégée e) des 

droits d’auteur …..   

 (1): CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine,  Marques de fabrique, de commerce  

ou de service, op.cit, p30.                                                                   
 (2): BRAUN Antoine, Précis des marques, op.cit. p186.   
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ونفس الحكـ يطبؽ عمى العبلمات التي انتيت فترة حمايتيا منذ سنة عمى األكثر  لبس،
قبؿ تاريخ إيداع طمب تسجيميا وكذا العبلمات الجماعية التي انتيت مدة حمايتيا منذ 

كيتيا عمى نص أف تسجيؿ عبلمة يخوؿ لصاحبيا حؽ ممكما  .(1)سنوات عمى األكثر3
 .(2)إيداع العبلمةالسمع والخدمات المحددة أثناء 

وعميو يمكف تسجيؿ نفس العبلمة لتغطية منتجات وخدمات مختمفة عف تمؾ التي سجمت 
تسجيؿ الرموز  كما يبلحظ أيضا أف المشرع اشترط حتى يسري المنع مفمف أجميا العبلمة، 

 المطابقة والمشابية لعبلمة كانت محؿ طمب تسجيؿ أو تسجيؿ يشمؿ سمعا أو خدمات
ف ذلؾ احدث ،أف يكوف مف شأتشابية لتمؾ التي سجمت مف أجميا العبلمةمطابقة أو م

ىذا و  .""... إذا كان من شأن ذلك إحداث لبس :ذلؾ بالنص،و (3)خمط في ذىف الجميور
ذلؾ ال يؤدي  إذا كاف لمعبلمة المودعة ليس مماثبلو  مشابيا يمكف اتخاذ رمزا  يعني أنو

الرموز المماثمة لمعبلمة المسجمة سوؼ ذلؾ أف ،و إلى إحداث لبس في ذىف الجميور
خدمات مماثمة أو في ذىف المستيمؾ إذا شممت سمع و  تؤدي حتما إلى إحداث لبس

 مطابقة لتمؾ التي سجمت مف أجميا العبلمة.
منع تسجيؿ الرموز المماثمة أو المشابية لعبلمة تتميز  عمى كذلؾ نص المشرع الجزائري

درجة  مشابية تنتمي لمؤسسة أخرى إلىا لسمع مماثمة و ئر وتـ استخداميبالشيرة في الجزا
ف المشرع فإ عميوو .(4)لمعبلمة ةالرموز التي ىي بمثابة ترجمإحداث تضميؿ بينيما، وكذا 

لـ يضع أي معيار لمشيرة ،كما  ،كما يبلحظ أنوقصد ىنا العبلمة المشيورة غير المسجمة
إحداث خمط في ذىف إمكانية  ذا كمشابية و أنو اشترط أيضا استخداميا لسمع مماثمة و 

ف العبلمة تعتبر صحيحة بالتالي ني أيضا أنو في غياب خطر الخمط فإىذا يعالجميور،و 
بالنسبة لمنع تسجيؿ الرمز الذي يعتبر ترجمة لمعبلمة،فنحف نتساءؿ عف و .يمكف تسجيميا 

 اد.السبب أو الغرض مف ىذا المنع،خاصة إذا كاف غير مفيـو مف قبؿ أغمبية األفر 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

،الصادر 32ر،عدد المتعمؽ بالعبلمات.و نفس األمر )استدراؾ(،ج 06-03مف األمر  7مف المادة  9 (: أنظر الفقرة1)
 .2011يونيو 8في 
 رجع السابؽ.المتعمؽ بالعبلمات،الم06   -03مف األمر 9المادة  (:2)
 ،المرجع السمبؽ.المتعمؽ بالعبلمات06   -03األمرمف  7مف المادة  9(: أنظر الفقرة 3)
 .، المرجع نفسو06-03مف أمر  7مف المادة  8الفقرة  (: أنظر4)
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 .من شأنيا جعل العالمة غير جديدة الحقوق السابقة األخرى التي: ثانيا
ز أخرى ال شيورة فقد نص المشرع عمى رمو العبلمة المو  لى جانب سبؽ تسجيؿ العبلمة إ

 المتمثمة في: و  ألنيا تمس بحقوؽ سابقة يمكف تسجيميا كعبلمة

الرموز التي تشكؿ حصريا أو جزئيا بيانا قد يحدث لبسا مع المصدر الجغرافي لسمع -1
في حالة ما إذ تـ تسجيؿ ىذه الرموز كعبلمة بغير حؽ تعرقؿ دمات معينة،و أو خ

إف .(1)بياف الجغرافي مف قبؿ أشخاص آخريف ليـ الحؽ في استعمالواستعماؿ ذلؾ ال
المشرع في ىذه الحالة منع مف التسجيؿ كعبلمة تسمية تتضمف بياف جغرافي مف شأنو 
تضميؿ الجميور حوؿ المصدر الجغرافي لمسمع أو الخدمات وىذا يعني أنو في حالة وجود 

 أدت بالعمبلء إلى ربطيا بمكاف جغرافيال يجوز اتخاذىا كعبلمة إذا  ةمثؿ ىذه التسمي
 كأف يعتقد مثبل المستيمؾ أف المنتوج صادر مف ذلؾ المكاف .كما يمنع استخداـ معيف

كعبلمة إف كاف مف شأنيا عرقمة استخداميا مف أشخاص آخريف ليـ  البياف الجغرافي
لرموز فالمشرع أعطى األولوية لذوي الحقوؽ في استعماؿ ىذه ا ،الحؽ في استخداميا

كؿ  ، التي تعتبر مف حؽ(2)محمية منشأما تتمثؿ ىذه الرموز في تسمية  وعادة ،كعبلمات
ف ة مف ذلؾ المكاف الجغرافي،لذلؾ فإفي استخداميا إذا كانت منتجاتيـ صادر  المنتجيف
 ويكمف   مف استخداميا. يـ وحرمانيـ يا كعبلمة سوؼ يؤدي إلى المساس بحقوقاستخدام

التي  مف تسجيؿ العبلمات المضممةر ىو حماية المستيمؾ ا الحظمف ىذ غرض المشرع
يياميـ بمصدر أخر غير أمف شأنيا تضميؿ المستيمؾ حوؿ مصدر السمع  و الخدمات وا 

ال يجوز أف تعتبر ثروة جماعية المصدر الحقيقي،وكذلؾ حماية لتسمية المنشأ التي 
 يستأثر بيا أحد.

سـ تجاري يتميز بالشيرة في الجزائر وتـ استخدامو الرموز المماثمة أو المشابية  ال -2 
 .(3)لسمع مماثمة أو مشابية تنتمي إلى مؤسسة أخرى إلى درجة إحداث تضميؿ بينيما

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .، المرجع السابؽ 06-03ف أمر م 7المادة  مف 7الفقرة  (: 1)
(: وىو ما نص عميو المشرع الفرنسي أيضا ،بحيث ال يمكف اتخاذ كعبلمة  تسمية منشأ محمية إذا كاف  مف شأنيا 2)

 مف تقنيف الممكية الفكرية الفرنسي(. 4 -711المساس بحقوؽ سابقة )المادة 
 .ات، المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلم 06-03مف أمر  7المادة  مف 8الفقرة  (: 3)
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مف الحقوؽ السابقة التي ال يجوز  الرموز المماثمة أو المشابية  السـ تجاريوعميو تعتبر  
 أفالمشرع  المساس بيا فبل يجوز إتخاذىا كعبلمة لتمييز المنتجات أو الخدمات واشترط

ثمة أو مشابية وأف يتـ استخدامو عمى سمع أو خدمات مما مشيورا يكوف االسـ التجاري
وأف يؤدي إلى إحداث خمط بيف المؤسستيف ،أي بيف مالؾ االسـ التجاري المشيور ومالؾ 

التجاري غير المشيور ال يمكف أف يشكؿ عائقا أماـ تسجيمو كعبلمة إذ أف االسـ العبلمة، 
مقصور في حدود المنطقة المتواجد فييا المحؿ  حماية االسـ التجاري باعتبار أف نطاؽ

ف تـ  اري عمى خبلؼ العبلمة التي تحضى بحماية عمى كامؿ التراب الوطفالتج حتى وا 
غير أف المشرع الجزائري لـ .استخداـ العبلمة عمى منتجات أو خدمات مماثمة أو مشابية

واكتفى بتحديد نطاؽ الشيرة وىو أف يكوف مشيورا في  التجارييحدد معيار لشيرة االسـ 
تبار أف االسـ التجاري نطاؽ حمايتو مقصورة في الرقعة باعوىو حسف ما فعؿ  ،الجزائر

 .الجغرافية المتواجد فييا
أخرى  تشكؿ حقوؽ مكتسبة لمغير  يثور التساؤؿ عف مدى إمكانية اتخاذ كعبلمة رموزو 
إحداث خمط في ذىف الجميور؟ إذ كاف عمى المشرع الجزائري عدـ  التي مف شأنياو 

ة ليذه الحقوؽ السابقة المشار إلييا، وتوسيع المنع حصر الرموز التي تشكؿ مساس بالنسب
القانوني عمى حقوؽ سابقة أخرى وذلؾ بوضع مبدأ عاـ بعدـ المساس بيذه الحقوؽ 

 المكتسبة كما فعؿ المشرع الفرنسي. 

 الثاني الفرع
 المةـالع دةـاق جـنط

اعتبار أف جديدة أو أف تكوف شاغرة ب يشترط لصحة العبلمة  أف تكوف سبؽ اإلشارة أنو
ليس الجدة المطمقة كتمؾ المطموبة في و  الجدة المطموبة في العبلمة ىي الجدة النسبية

دمات المنتجات والخ لذلؾ فإف جدة العبلمة يتـ تقديرىا بالنظر إلى االبتكارات الجديدة 
الذي  في إطار اإلقميـو  خصيص العبلمة)أوال( ، وذلؾ طبقا لمبدأ ت المعنية بالعبلمة

وأخيرا نتطرؽ لبلستثناء الوارد عمى كبل  إقميمية العبلمة)ثانيا( لمبدأ فيو طبقاتستخدـ 
 المبدأيف السابقيف والذي يتعمؽ بالعبلمات المشيورة)ثالثا(.
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 العالمة. : مبدأ تخصيصأوال
لكي يشكؿ أسبقية مف طبيعتيا جعؿ العبلمة غير شاغرة فإنو مف الضروري أف تكوف 

وعميو يمكف إيداع  ، راد إيداع العبلمة فيوالقطاع التجاري الذي يودة في نفس األسبقية موج
نفس العبلمة التي سبؽ تسجيميا في قطاعات تجارية أخرى بالنسبة لمنتجات أو خدمات 

 فالعبلمة ال تكوف محمية إال في حدود المنتجات أو الخدمات التي خصصت ليا ،مختمفة
لمبدأ العبلمة وذلؾ تطبيقا  إيداعأثناء  العبلمة لتميزىا عف غيرىا والتي تـ تحديدىا

تكرا ليا إال في حدود المنتجات ف مودع العبلمة ال يكوف محعميو فإو .(1)العبلمة تخصيص
 .الخدمات التي حددىا أثناء إيداع العبلمةو 
احتكارات الصناعة منح ومساس بمبدأ حرية التجارة و  يعتبر بعض الفقو أنو مف الخطورةو  

مية إال بالنسبة ذلؾ باتخاذىا كعبلمة لذا فالعبلمة ال تكوف محشارة و أكثر أىمية عمى إ
ال تفقد العبلمة  وبناءا عمى ذلؾكؿ قطاع النشاط.  ليس فيو لبعض المنتجات والخدمات  

أو الخدمات المماثمة مف طرؼ الصانع أو  جدتيا إال إذا سبؽ استعماليا عمى السمع
وىذا ما نص عميو المشرع إذ أف ممكية  .(2)التاجر أو مقدـ خدمة في إطار المنافسة

قاـ بتحديدىا أثناء إيداع  لصاحبيا إال بالنسبة لممنتجات أو الخدمات التي  العبلمة تكوف
يحة إذا ما استعممت لتمييز عميو تعتبر العبلمة جديدة بالتالي صحو  (3)العبلمة لتمييزىا

 داع العبلمة.أثناء إي خدمات مختمفة عف تمؾ التي عينيا صاحبياسمع و 

وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى التصنيؼ الدولي لممنتجات والخدمات طبقا التفاؽ نيس 
والذي يعتبر ممحؽ  ،(4)1967-07-14الذي تـ مراجعتو في و  1957-06-15المبـر في 

  وىذاضروري ألي قانوف لمعبلمات ومف شأنو تسييؿ عممية تسجيؿ العبلمات، 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): CHAVANNE et Albert SALOMON Claudine,  Marques de fabrique, de commerce  ou 

de service, op.cit, p32.    
 .448،المرجع السابؽ، ص 4(:  سميحة القميوبي ، الممكية الصناعية، ط2)
" يخوؿ تسجيؿ العبلمة  عمى أنو المتعمؽ بالعبلمات 06-03في فقرتيا األولى مف األمر  09نص المادة حيث ت (:3)

 لصاحبيا حؽ ممكيتيا عمى السمع والخدمات التي يعينيا ليا".
  ( المتعمؽ بالتصنيؼ الدولي لممنتجات والخدمات.3(:أنظر الممحؽ رقـ )4)
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 صنؼ34حيث تـ تصنيؼ المنتجات إلى ،تعتبر طرفا فيو ىيو  (1)الجزائرالتصنيؼ تبنتو 
. 2002-01-01أصناؼ جديدة ابتداء مف 3مع إضافة  أصناؼ 8والخدمات إلى 

واإلشارة إلى أحد األصناؼ ال يعني أنو يتعمؽ بكؿ منتجات الصنؼ المعني،إذ أف مجاؿ 
قية إال بالنسبة فالعبلمة ال تشكؿ أسب الخدمات.العبلمة محدد بتعداد المنتجات و  حماية

اإليداع وال يجب  الخمط بينيا وبيف تمؾ أو الخدمات المبينة التي تظير أثناء لممنتجات 
 المودع ممـز بتحديد قائمة المبنية في األصناؼ اإلدارية لممنتجات أو الخدمات،إذ أف

 رةالمتعمقة بيا فيذه األخي التي يطمب حمايتيا مع بياف األصناؼ المنتجات و/أو الخدمات
نما الرسـو التي يجب عمى المودع دفعيا بالنظر إلى  تحدد عدد ال تبيف مدى الحماية، وا 

العبلمة فإف حماية  تخصيصوطبقا لمبدأ .(2)األصناؼ التي يتـ عمييا اإليداع عدد
صرؼ فقط إلى المنتجات أو الخدمات التي يشمميا طمب إيداع العبلمة،فيطرح العبلمة تن

ىذه األخيرة مف شأنيا إحداث خمط أو  المشابية،إذ أف  الخدماتىنا إشكاؿ المنتجات و 
لبس في ذىف المستيمؾ،إذا ما تـ استعماؿ نفس العبلمة لتمييز منتجات أو خدمات 

 ا العبلمة األولى.مشابية لتمؾ التي تغطيي

ىناؾ فيرى جانب مف الفقو أف  لمعرفة ما يقصد بالمنتجات أو الخدمات المشابية 
كف يمفي تقدير التشابو بيف المنتجات أو الخدمات، ف االعتماد عمييما طريقتيف يمكف

إال المنتجات  في ىذه الحالة ال يمكف اعتبار متشابيةو  اعتماد معيار موضوعي قانوني
طريقة استعماليا جد متقاربة.كما يمكف االعتماد عمى المعيار طبيعتيا و  تعد التي

تبر  متشابية طبقا ليذا المعيار تعلمتشابية،و يوسع مف مجاؿ المنتجات االذي  االقتصادي
أي ،(3)صادرة مف نفس الصانع أو المنتجالمستيمؾ أنيا  المنتجات التي تولد االعتقاد لدى

 معيار التشابو بيف كذلؾ أف  بوجود صمة بيف المنتجات ومالؾ العبلمة، مع االشارة 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اتيحدد كيفيات إيداع العبلم، 2005أوت 02 المؤرخ في 277ػ05التنفيذي رقـ المرسـو  مف 2المادة  (: تنص1)
 ، عمى أنو:2005أوت  07لصادر بتاريخ ا 55عدد تسجيميا،ج رو 

ولي لمسمع والخدمات لغرض تسجيؿ العبلمات " يتـ تعييف السمع و الخدمات عند إيداع العبلمات،طبقا لمتصنيؼ الد
 المحدد بموجب اتفاؽ نيس".

(2):  CHAVANNE Albert  et. SALOMON Claudine,  Marques de fabrique, de commerce  

ou de service, op.cit, p33. 
(3): Ibid,p35.                                                                                                                       
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العبلمات ال يجب فصمو عف التشابو بيف المنتجات المعنية بيذه العبلمات ففحصيما يجب 
الخدمات مف شأف ىذه المنتجات و  نو متى كافوبالتالي فإ.(1)لوقتأف يتما في نفس ا

جات حماية العبلمة إلى ىذه المنتنو البد أف تمتد إالمتشابية إحداث لبس في ذىف الجميور ف
ولقد أكد المشرع عمى مبدأ تخصيص العبلمة،أي أف العبلمة ال تخص إال الخدمات.و 

المنتجات والخدمات التي خصصت لتغطيتيا وأف حماية العبلمة تكوف في إطار ىذه 
المنتجات والخدمات.وبناء عمى ذلؾ يمكف اتخاذ نفس العبلمة لمتعريؼ بمنتجات أو خدمات 
مشابية أو مختمفة لتمؾ التي تغطييا العبلمة األولى.إال أف المشرع بالنسبة  لممنتجات أو 

 مف شأنو أف إذا كاف ىذا االستعماؿالعبلمة فييا  الخدمات المشابية حضر استعماؿ نفس
أما إذا كاف ىذا .(2)إلى نفس المصدر افي ذىف الجميور وذلؾ  بانتسابي يحدث لبسا

إلى إحداث لبس فيمكف اتخاذ عبلمة مماثمة لتغطية منتجات وخدمات االستعماؿ ال يؤدي 
المشرع عف مبدأ تخصيص العبلمة لتمتد حماية العبلمة إلى المنتجات  متشابية.بالتالي خرج

 المشابية لتمؾ التي سجمت مف أجميا العبلمة.

السمع  تسجيؿ العبلمة يخوؿ لصاحبيا حؽ ممكيتيا عمى أف  عمى ذلؾ إذ نص المشرع وأكد 
 نفس،بالتالي ال يجب اتخاذ نفس العبلمة أو عبلمة مشابية لتغطية الخدمات التي يعينيا لياو 

المحددة عند إيداع العبلمة.وقد أضاؼ أف لصاحب حؽ ممكية العبلمة  المنتجات والخدمات
منع الغير مف استعماؿ عبلمتو تجاريا دوف ترخيص مسبؽ منو عمى سمع أو خدمات مماثمة 

.فمسألة تقدير التشابو بيف العبلمات وكذا (3)ية لتمؾ التي سجمت العبلمة مف أجمياأو مشاب
تطبيقيا عمى المنتجات أو الخدمات المشابية تعود إلى قاضي الموضوع لمفصؿ إذا كاف مف 
شأف ذلؾ المساس بحقوؽ صاحب العبلمة أو مف شأف ذلؾ أف يؤدي إلى إحداث خمط في 

 ذىف الجميور أـ ال.
لى جا نب ما سمؼ ذكره أعبله فإف المشرع قضى بحماية إضافية لمعبلمات المشيورة، وذلؾ وا 

نما أيضا   بتوفير حمايتيا ليس فقط بالنسبة لممنتجات والخدمات المماثمة والمشابية وا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1):  BRAUN Antoine , Précis des marques, op .cit .pp 197.198.     

 .المتعمؽ بالعبلمات،المرجع السابؽ 06-03مف األمر رقـ  7مف المادة 9(: أنظر الفقرة2)

 .، المرجع نفسو 06-03مف أمر  9المادة  (:3)
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 لممنتجات والخدمات المختمفة عف تمؾ التي تغطييا العبلمة المشيورة ويعد ذلؾ خروجا
كما أكد المشرع عمى ذلؾ إذ نص أف لصاحب عبلمة ذات . عف مبدأ تخصيص العبلمة

  (.1)في الجزائر حؽ منع الغير مف استعماؿ عبلمتو دوف رضاه ةشير 
 إقميـمـية العـالمة. مبدأ :انياـث

لكي تعتبر العبلمة صحيحة فبلبد أيضا أف تكوف جديدة ليس فقط في إطار المنطقة التي 
 الخدمة نشاطو بؿ يشمؿ كامؿ اإلقميـ الوطني لتاجر أو الصانع أو مقدـ يمارس فييا ا

 باعتبار أف العبلمة ترافؽ المنتجات والخدمات عند تداوليا كما أنيا تغطي كامؿ التراب
اإلقميـ الوطني وال  إيداع العبلمة في الجزائر يرتب حمايتيا عمى كامؿكما أف  ،الوطني

 قميـ إال ذا تـ إيداعيا دوليا.تمتد الحماية خارج عف ىذا اإل
 استثناء لمبدأ االقميمية ولمبدأ التخصيص. العالمات المشيورة: ثالثا

 ذائعة الشيرة ،ات السمعة العاليةالتي تعرؼ أيضا بالعبلمات ذو  إف العبلمات المشيورة
.  ويرى العميد  وفي القطاع المعني عبلمات معروفة لدى الجميور الكبير فيي

Roubier  أف العبلمات المشيورةبش: 
"أف الشيرة دليؿ صارخ لمفائدة االقتصادية لمعبلمة إذ أنيا تبيف أف العبلمة اكتسبت  

 .(2)نجاحا كبيرا واكتسبت ثقة العمبلء"
وخاصة مبدأ  تخرج عف بعض قواعد العبلمات ونظرا لمشيرة التي تتمتع بيا العبلمة فإنيا

العبلمات المشيورة لمبدأ االقميمية أسوة  فاخضاع االقميمية ومبدأ تخصيص العبلمة،
ا نظرا لمجيود المبذولة لتحقيؽ بالعبلمات األخرى يعد إجحاؼ في حؽ صاحبي

فمبدأ اقميمية العبلمة يقضي بحماية العبلمات في اإلقميـ الذي سجمت فيو، وال ،شيرتيا
اإلقميـ الذي لـ  يمتد الى األقاليـ األخرى، وعميو فالعبلمة المشيورة لف تتمتع بحماية في

تسجؿ فيو وىذا ما سيدفع الغير باغتناـ فرصة عدـ تسجيميا  ليتـ االعتداء عمييا وذلؾ 
 بتسجيميا في دولة لـ تسجؿ فييا، وىكذا يستفيد مف شيرتيا بدوف وجو حؽ، لذا لجأت 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .، المرجع السابؽ06-03مف أمر  7مف المادة  8ة الفقر  أنظر (:1)

 (2) : « La notoriété est une preuve éclatante de l’utilité économique de la marque, car elle 

signifie que la marque à eu un grand succès et a été apprécié de la clientèle » .in 

CHAVANNE Albert  et SALOMON Claudine.,  Marques de fabrique, de commerce  ou de 

service, op.cit, p35.         
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تشريعات الدوؿ المختمفة الى منح حماية خاصة لمعبلمات المشيورة خارج عف مبدأ 
لو لـ تكف القانونية عند االعتداء عمييا و  حمايةفالعبلمات المشيورة تحضى ب اإلقميمية،

نجد أساس و عمى خبلؼ ما ىو مطبؽ عمى العبلمات العادية. ميـ الدولةمسجمة داخؿ إق
 6ضمنت المادة تلحماية الممكية الصناعية فقد  1883تفاقية باريس ىذه الحماية في إ
ؿ االتحاد برفض أو إبطاؿ ذلؾ بتعيد دو كاـ المميزة لمعبلمة المشيورة و منيا بعض األح

استعممت عمى منتجات مماثمة أو مشابية   سواء المشيورةبمنع استعماؿ العبلمة و التسجيؿ 
 .(1)جمت مف أجميا العبلمة المشيورةلتمؾ التي س

لمشرع الجزائري ساير التشريعات المختمفة ومنح حماية خاصة لمعبلمات المشيورة،  وا
نو تدارؾ األمر في يورة في التشريع السابؽ لمعبلمات فإذكر العبلمات المش فبعدما أغفؿ

لقد نص عمى حمايتيا طبقا التفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية و  جديد،ال القانوف
حيث استثنى المشرع مف التسجيؿ الرموز المماثمة أو الجزائر طرفا فييا . التي تعتبر

التي مشابية لتمؾ جزائر والمستخدمة لسمع مماثمة و تتميز بشيرة في ال المشابية لعبلمة
مة العبل وتحضى .(2)ا الرموز التي تعد ترجمة لياكذاستخدمت مف أجميا العبلمة و 

ف لـ يتـ إيداعيا وتسجيميا، ولصاحبيا الحؽ في طمب إلغاء  المشيورة بحماية حتى وا 
 قبؿ الغير ،إال أنو بالنسبة لحؽ ممارسة دعوى التقميد فبل يستفيد منيا اإليداع الذي تـ مف

 عماؿ إال إذا كانت العبلمة مودعة. باالست
اخضاع العبلمات المشيورة لمبدأ تخصيص العبلمة مف شأنو االضرار بمصمحة كما أف -

تخاذىا لتمييز   صاحبيا، فمف شأنو تشجيع الغير عمى التطفؿ عمى العبلمة المشيورة وا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 انيا( مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية عمى أنو:)ث6(: تنص المادة 1)
" تتعيد دوؿ االتحاد سواء مف تمقاء نفسيا إذا جاز تشريعيا ذلؾ،أو بناء عمى طمب صاحب الشأف برفض أو إبطاؿ 

 يجاد لبسالتسجيؿ و بمنع استعماؿ العبلمة الصناعية والتجارية التي تشكؿ نسخا أو تقميدا أو ترجمة يكوف مف شأنيا إ

بعبلمة ترى السمطة المختصة في الدولة ،التي تـ فييا التسجيؿ أو االستعماؿ أنيا مشيورة باعتبارىا فعبل العبلمة   
الخاصة بشخص يتمتع بمزايا ىذه االتفاقية و مستعممة عمى منتجات مماثمة أو مشابية .كذلؾ تسري ىذه األحكاـ إذا 

 سخا لتمؾ العبلمة المشيورة أو تقميدا ليا مف شأنو إيجاد لبس بيا".كاف الجزء الجوىري مف العبلمة يشكؿ ن
عمى مايمي: يستثتى مف التسجيؿ:"....الرموز المماثمة أو المشابية  06-03مف أمر   8في فقرتيا  7(: تنص المادة 2)

لمؤسسة أخرى إلى درجة لعبلمة أو السـ تجاري يتميز بالشيرة في الجزائر و تـ استخدامو لسمع مماثمة ومشابية تنتمي 
 إحداث تضميؿ بينيما ،أو الرموز التي ىي بمثابة ترجمة لمعبلمة أو لبلسـ التجاري.
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منتجات أو خدمات مختمفة عف تمؾ التي تغطييا ىذه األخيرة، وىكذا يستفيد مف شيرتيا 
دوف وجو حؽ، لذلؾ كاف لزاما منح حماية أوسع ليا لتشمؿ ليس فقط المنتجات أو 

المماثمة أو المشابية لتمؾ التي تغطييا العبلمة المشيورة وأنما حتى المختمفة الخدمات 
ذىب إلى أبعد ما ذىبت إليو اتفاقية  عنيا، وىذا ما نص عميو المشرع الجزائري حيث

عبلمات المشيورة كما أشارنا باريس لحماية الممكية الصناعية فيما يتعمؽ بحماية ال
المشيورة ليس فقط عمى المنتجات والخدمات المماثمة  ،حيث يمنع استعماؿ العبلمةأنفا

نما حتى بالنسبة لممنتجات والخدمات  والمشابية لتمؾ التي تغطييا ىذه األخيرة وا 
 .(1)المختمفة

    Laالمشيورة  مصطمحيف العبلمات يف ب  ميز  فقد  الفرنسي  التشريع  إلى  بالرجوعو  

marque notoires  عبلمة ذات السمعةو  La marque de renommée بالنسبة 

 .(2)و خدمات غير مشابية لتمؾ المودعةلمنتجات أ
العبلمة المشيورة ىي تمؾ العبلمة المعروفة مف قبؿ ف يوحسب جانب مف الفقو الجزائر 

 عاليةالسمعة الالعبلمة ذات  أماميور وليس فقط مف قبؿ المختصيف،عدد كبير مف الج
وسط المستيمكيف الذيف يستعمموف عادة ىذه المنتجات  معروفة خارجال فيقصد بيا العبلمة

 .(3)فيي معروفة مف جميور أوسع في الوطف وفي بعض األحياف أبعد عنو أو الخدمات
 أنو مف الصعب وضع تمييز دقيؽ بيف المصطمحيفمف الفقو أيضا لقد الحظ جانب و 

بحيث أف العبلمة لتفرقة بيف العبارتيف تجد أساسيا في إجراءات التسجيؿ ا ويبدوا أف
ف لـ يتـ تسجيميا  المشيورة ىي تمؾ العبلمة التي تتمتع بحماية في إقميـ الدولة حتى وا 

 يا تحضى بحماية في إطار المنتجات أنوىي بذلؾ تعد خروجا عف مبدأ اإلقميمية و 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
عمى مايمي: يستثتى مف التسجيؿ:"....الرموز المماثمة أو  06-03مف أمر   8في فقرتيا  7(: تنص المادة 1) 

المشابية لعبلمة أو السـ تجاري يتميز بالشيرة في الجزائر و تـ استخدامو لسمع مماثمة ومشابية تنتمي لمؤسسة أخرى 
ه الفقرة ،مع ما يمـز مف تغيير عمى السمع أو الخدمات التي ال .تطبؽ أحكاـ ىذبينيما،..... إلى درجة إحداث تضميؿ

تعد مطابقة أو مشابية لتمؾ التي طمب تسجيؿ العبلمة مف أجميا ،بشرط أف يكوف استعماؿ ىذه العبلمة مف أجؿ سمع 
أف يكوف الخدمات و مالؾ العبلمة المسجمة ،في ىذه الحالة وبشرط السمع و  و خدمات مطابقة يدؿ عمى صمة بيف ىذه

 مف شأف ىذا االستعماؿ إلحاؽ ضرر بمصالح صاحب العبلمة المسجمة".
(2) :L’art L 713-5 du C.fr de propr intell, op.cit.  

 .223المرجع السابؽ، ص ػي القانوف التجاري الجزائري ػ الحقوؽ الفكريةالكامؿ ف(: فرحة زراوي صالح، 3)
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في التسجيؿ طبقا العبلمة المشيورة والمعنية لتمؾ التي خصصت ليا  المماثمة والمشابية
فيي معروفة لدى السمعة العالية في حيف أف العبلمات ذات  العبلمة. صيتخصلمبدأ 

منح حماية أوسع وذلؾ  لذا يجبو  الخدمات الجميور المعني والغير المعني بالمنتجات أو
 مية لتحقيؽ فائدةمنع الغير مف استغبلؿ نفس التسو  بالخروج عف مبدأ تخصيص العبلمة،

و المساس حتى بسمعة ف شأنوم ويعتبر بذلؾ تصرؼ طفيمي حؽمف وراء الشيرة ببل وجو 
لمشروعة لمنع الغير مف ال يكوف أمامو إال المجوء إلى دعوى المنافسة غير ا.و العبلمة

  .(1)والمطالبة بالتعويض في حالة ما إذا لحقو ضرر مف جراء ذلؾ االستعماؿ استعماليا

تعماؿ عبلمة المدنية لكؿ مف قاـ باس ةالتشريع الفرنسي يمكف الحكـ بالمسؤوليحسب و 
بيعتيا إلحاؽ ضرر خدمات غير مماثمة إذا كاف مف طذات السمعة  عمى منتجات و 

ف كافمالكيا و ب لشيرة   االستعماؿ يكوف استغبلؿ غير مبرر أو غير مشروعىذا  ا 
 .(2)العبلمة

العبلمة  المشرع لـ يميز بيف المصطمحيف، أيفإف وبالرجوع إلى التشريع الجزائري 
وقد أحاط العبلمة المشيورة بحماية خاصة نظرا لشيرتيا  المشيورة والعبلمة ذات السمعة،

فالعبلمات عف القواعد المطبقة عمى العبلمات، وذلؾ بالخروج  وفائدتيا االقتصادية،
ف لـ يتـ تسجيميا وذلؾ يعد   خروجا عف مبدأ إقميميةالمشيورة تحضى بحماية حتى وا 

الذي يقضي بأف  خارج مبدأ التخصيصكما تحضى العبلمة بحماية خاصة  ،ةالعبلم
الخدمات المحددة أثناء اإليداع إال أف العبلمات و حماية العبلمة تكوف في حدود المنتجات 

مات المخالفة لتمؾ الخدتخرج عف ىذا اإلطار لتشمؿ أيضا حماية المنتجات و المشيورة 
  .جميا العبلمةسجمت مف أ التي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .وأنظر كذلؾ:224(:المرجع نفسو، ص1) 

CHAVANNE Albert et. SALOMON Claudine,  marques de fabrique, de commerce  ou de 

service, op.cit, p35.  
(2) :Vr.art. L. 713-5 du C.fr de propr intell,  « La reproduction ou l’imitation d’une marque 

jouissant d’une renommée pour des produits ou servives non similaires à ceux désignés 

dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à 

porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue 

une exploitation injustifiée de cette derniere ; 

Les dispositions de l’alinea précedent sont applicables à la reproduction ou l’imitation 

d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6bis de la convention de paris pour 

la protection de la propriété industrielle précitée ». 
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 الثالث المطمب

 مشروعة تكون  أناإلشارة يجب 
بذلؾ ويقصد   تتمتع بحماية القانوف فبلبد أف تكوف مشروعة،لكي تكوف العبلمة صحيحة و 

ىا كعبلمة لوجود نصوص إذ أف ىناؾ بعض الرموز ال يمكف اتخاذعدـ مخالفتيا لمقانوف، 
 )الفرعتمنع مف اتخاذىا كعبلمة لتمييز المنتجات والخدمات ةأو دولي ةوطني خاصة
إلى جانب ذلؾ ال يمكف أيضا أف تشكؿ عبلمة الرموز المخالفة لمنظاـ العاـ أو  ،(األوؿ

ؿ يتضم كما تعتبر غير مشروعة العبلمات التي مف طبيعتيا  ،(الثاني )الفرعاآلداب العامة
مع اإلشارة أف .(الثالث )الفرعالجميور حوؿ طبيعة أو جودة المنتوج أو الخدمة المعروضة

العبلمة حتى تكوف باطمة لعدـ مشروعيتيا يجب أف تتضمف عناصر ممنوعة  مستقمة عف 
معنية بيذه األخيرة وىو ما يعرؼ باستقبللية والخدمات الأي المنتجات  وع العبلمةموض

 .(1)السابؽ اإلشارة إليو ،عف موضوعيا العبلمة
 الفرع األول

 المحظورة  االشارات
قائمة مف الرموز  يبلحظ أف المشرع نص عمىبالرجوع إلى قانوف العبلمات الجزائري 

القانوف الوطني   ر استعماليا بموجبالرموز التي يحظمف بينيا المستثناة مف التسجيؿ و 
مف و  .(2)راؼ التي تكوف الجزائر طرفا فيياأو االتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة األط

لحماية الرمز االولمبي اتفاقية نيروبي  الدولية التي انضمت إلييا الجزائر  بيف االتفاقيات
رة تتكوف التي تحضر استعماؿ أي إشا (3)1981سنة المبرمة في نيروبي  في كينيا في 

األولمبي أو تتضمف ذلؾ الرمز كما ىو محدد في ميثاؽ المجنة الدولية مف الرمز 
تمؾ اإلشارة كعبلمة وتتخذ التدابير  المنظمة بإلغاء تسجيؿ تمتـز الدوؿكما  األولمبية،

 نيروبي(. المناسبة لحظر استعماليا كعبلمة)المادة األولى مف معاىدة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 14،ص(: راجع أعبله الدراسة المتعمقة بخصائص العبلمة1)
 .المتعمؽ بالعبلمات، المرجع السابؽ 06-03مف األمر رقـ   7مف المادة  4(: أنظر الفقرة 2)
ؽ بانضماـ الجزائر إلى معاىدة نيروبي بشأف حماية الرمز ،يتعم1984-04-21المؤرخ في  85-84(: المرسـو رقـ 3)

 .1984-04-24الصادر بتاريخ 17،ج ر العدد1981-09-26األولمبي المعتمدة في نيروبي في
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حماية الممكية الصناعية التي نصت ىي األخرى عمى اتفاقية باريس لكما نجد أيضا 
حيث قضت بضرورة   ثالثا()6وذلؾ في مادتيا  كعبلمة ر اتخاذ مثؿ ىذه االشاراتحظ

الدولية  التزاـ دوؿ األعضاء بحماية الشارات التي تعمف عنيا دوؿ األعضاء والمنظمات
بطاؿ تسجيؿ الشعارات الشرفية واألعبلـ و  شعارات الحكومية األخرى عنيا وذلؾ برفض وا 

الدوؿ األخرى الخاصة بدوؿ االتحاد.يضاؼ إلى ذلؾ الرموز التي تحمؿ مف بيف 
أعبلـ أو شعارات أخرى أو اسـ مختصر أو  ا نقبل أو تقميدا لشعارات رسمية أوعناصرى

رمز أو إشارة أو دمغة رسمية تستخدـ لمرقابة والضماف مف طرؼ دولة أو منظمة حكومية 
المنظمة  أنشئت بموجب اتفاقية دولية إال إذا رخصت ليا السمطة المختصة ليذه الدولة أو

ئمة الشعارات أو الرموز الرسمية التي ترغب الدولة منع مع اإلشارة أف   قا.(1)بذلؾ
التي تبمغيا بدورىا لدوؿ نظمة العالمية لمممكية الفكرية و استعماليا كعبلمة يتـ تبميغيا لمم

 االتحاد.
 الثاني الفرع

 العالمات المضممة
العبلمات المضممة ىي العبلمات التي تحتوي عمى بيانات مف شأنيا أف توقع الجميور 

لمعرفة  والمعيار الذي يؤخذ بونوع أو مصدر المنتوج أو الخدمة غمط حوؿ طبيعة أو  في
لقد و .(2)االنتباهالمتوسط الحرص و  اديالمستيمؾ الع ىو ،ال إف كانت العبلمة مضممة أـ

بطبلنيا باعتبارىا ذات طبيعة مف عدـ مشروعية مثؿ ىذه العبلمات و  نص المشرع عمى
منشئيا و  عية وجودة  السمعة والخدمةخاصة فيما يتعمؽ بنو  مطفي غإيقاع الجميور شأنيا 

حيث استثنى ،أو أنيا تحط مف قيمة المنتجات أو الخدمات التي تميزىا العبلمة الجغرافي
 06-03مف األمر  7مف المادة  6نص الفقرة ثؿ ىذه العبلمات مف التسجيؿ بالمشرع م

 : التسجيؿ أنو يستثنى مف  التي تنص عمى المتعمؽ بالعبلمات
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .،المرجع السابؽالمتعمؽ  بالعبلمات، 06-03مف أمر رقـ  7مف المادة  5 (: الفقرة1)

(2):  TARDIEU-GUIGUES Elisabeth, Transmission du droit sur la marque, op. cit. p.103. 

Vr aussi: CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine,  Marques de fabrique,                                                                                                                        

de commerce  ou de service, op. cit.p20.    
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يمكن أن تضمل الجميور أو األوساط التجارية فيما يخص طبيعة أو "....الرموز التي 
 جودة أو مصدر السمع والخدمات والخصائص األخرى المتصمة بيا".

حوؿ أوتضميمو في غمط الجميور  ة العبلمات التي مف شأنيا أف توقععميو تعتبر باطمو 
ا كعبلمة لتمييز تـ إتخاذىمثاؿ ذلؾ األسماء الجغرافية متى  الخدماتأو  مصدر السمع

ا يتعمؽ بمصدر كاف استعماليا مف شأنو أف يحدث لبسا فيمالمنتجات أو الخدمات و 
خاصة إذا كاف االسـ الجغرافي معروفا بانتاج السمعة المعنية  المنتجات أو أصميا

  في دولة أخرى يعد تسمية "سويسرا " عمى ساعة تـ صنعياوضع مثبل ،(1)بالعبلمة
مف شأنو أف يوقع الجميور في غمط وذلؾ  عمى عطر أجنبي "اريسب"كممة  ووضع ،باطبل

بر مضممة .كما تعتباالعتقاد أف مصدرىا باريس ومثؿ ىذه العبلمات تعد باطمة أيضا
المقدمة بطريقة و األساسية  مكونات المنتوج أو خصائصو العبلمات التي تتضمف أحد
مادة  ىلمنتوج ال يحتوي عم « Capilloserum »كاذبة مثؿ عبلمة 

« Sérum »(2) كذلؾ تعد مضممة العبلمة التي تشير إلى جودة معينة ال يتضمنيا .و
عمى قيوة مف الدرجة الثانية مف شأنيا  Mokaluxعبلمة  ومثاؿ ذلؾ وضع المنتوج

 .(3)تضميؿ الجميور ألف ىذه  العبلمة تتعمؽ بقيوة مف الدرجة األولى
بلمات المضممة ىو ضماف الحماية والشؾ أف المشرع الجزائري بيدؼ مف منع الع

غير تمؾ التي  الخدماتأو  ي ال يقع ضحية المنتجاتمستيمؾ في حقيقة األمر لكلم
أف إقرار المشرع منع العبلمة المضممة جاء  مة األصمية.و يذىب الفقو إلىتحمميا العبل

 .(4)النظاـ العاـ االقتصاديؾ و في األساس لحماية المستيم
 

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .293،المرجع السابؽ،ص الممكية الصناعية والمحؿ التجاري(:عباس محمد حسنيف،1)
 (2) : CHAVANNE Albert et  SALOMON Claudine ,  Marques de fabrique, de commerce  

ou de service, op.cit.p21.                                                                  
    .297المرجع السابؽ،ص، شرح قواعد الممكية الفكرية(:أنظر نوري حمد خاطر، 3)
 .299(: المرجع نفسو،ص4)
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 الفرع الثالث
 اآلداب العامةالعالمات المخالفة لمنظام العام و 

 ةمشرع أيضا مف التسجيؿ الرموز المخالفإلى جانب العبلمات المضممة فقد استثنى ال
 .كما نصت اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية عمى(1)لمنظاـ العاـ و اآلداب العامة

. بالتالي ال يمكف اتخاذ كعبلمة تمؾ التي (2)رفض تسجيؿ مثؿ ىذه العبلمات و إبطاليا
ال و أف تتمتع بحماية القانوف.تعتبر مخالفة لمنظاـ العاـ أو اآلداب العامة و عميو ال يمكف 

ة ،فيو يختمؼ مف دولة إلى أخرى اآلداب العامعيار ثابت لتحديد النظاـ العاـ و يوجد م
قد تكوف مخالفة لمنظاـ العاـ في دولة ما وال تكوف كذلؾ مف مجتمع إلى أخر،فالعبلمة و 

نيا تتضمف وكذلؾ قد تكوف العبلمة في دولة ما مخالفة لآلداب العامة أل ،ىفي دولة أخر 
 .(3)مثبل صورة مخمة بالحياء فبل تكوف كذلؾ في دولة أخرى

أف  يجب عدـ المشروعيةوتجدر اإلشارة ىنا إلى استقبللية العبلمة عف موضوعيا، ف
لمنظاـ العاـ موضوعيا مخالفا  ينصب عمى العبلمة ذاتيا وليس عمى موضوعيا،فإذا كاف

 بلمة.إذ أف صحة العبلمة مستقؿ عفبل يؤدي إلى بطبلف العأو اآلداب العامة  ف
نما استعماليا ىو تنطبؽ عمييا كما سبؽ اإلشارة و  مشروعية المنتوج أو الخدمة التي ا 

مف  7بوضوح المادة لقد أشارت إلى ذلؾ و ،(4)لؼ لمنظاـ العاـ و اآلداب العامةالمخا
 متعمؽ بالعبلمات.ال 06-03مف أمر 8،وكذلؾ المادة(5)لحماية الممكية الصناعيةاتفاقية باريس 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .المتعمؽ بالعبلمات، المرجع السابؽ  06-03مف األمر رقـ 7مف المادة  4(:أنظر الفقرة 1)
ية أو التجارية التي تشمميا ىذه المادة أو )خامسا(: "ال يجوز رفض تسجيؿ العبلمات الصناع6حيث تنص المادة (: 2)

 (:إذا كانت مخالفة لآلداب أو النظاـ العاـ...".3إبطاليا إال في الحاالت التالية:.....)
(: مع االشارة أف المعيار المطبؽ مف قبؿ مكتب تنسيؽ السوؽ الداخمي األوروبي فيما يتعمؽ بالقواعد األخبلقية 3)

بلمات المقدمة إليو ىو معيار الرجؿ العادي في الشارع، فما يراه ىذا الرجؿ مخالفا المستقرة عند فحص طمبات الع
، عدناف غساف برانبو، التنظيـ القانوني لمعبلمة التجارية لؤلخبلؽ فإنو يعتبر مخالفا لمقواعد األخبلقية المستقرة. عف

 .  128ص  المرجع السابؽ،
(4) : SCHMIDT -SZALEWSKI Joanna , Droit de la propriété industrielle, op. cit. p :109. 

Vr aussi : CHAVANNE Albert et  SALOMON Claudine ,  Marques de fabrique, de 

commerce  ou de service, op.cit.p20.                                                                  
حاؿ،أف تكوف طبيعة المنتج الذي يتعيف أف توضع عميو العبلمة الصناعية أو "ال يجوز بأية  (: إذ نصت عمى أنو:5)

 التجارية حائبل دوف تسجيؿ العبلمة".
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 المطمب الرابع

 جزاء تخمف شروط صحة العالمة

،يبلحظ أف المتعمؽ بالعبلمات 06-03مر رقـ بالرجوع إلى القسـ الثاني و الثالث مف األ
)الفرع المتمثبلف في البطبلف لعبلمة و روط صحة االمشرع قد رتب أثريف عمى تخمؼ ش

 .)الفرع الثاني(واإللغاءاألوؿ( 
 

 الفرع األول
 العــالمةتسجيل بطـــالن 

التي تتضمف الرموز  06-03مف األمر رقـ  7فة أحكاـ المادة لقد رتب المشرع عمى مخال
المتعمؽ  06-03مف أمر  20وذلؾ في المادة  (1)مف التسجيؿ،جزاء البطبلف المستثناة
وىي متعمقة بمخالفة الشروط الموضوعية الواجب توافرىا في العبلمة حتى  بالعبلمات

،ثـ صاحب الحؽ في )أوال(.سنتطرؽ فيما يمي لحاالت البطبلفتحضى بحماية القانوف 
 .)ثانيا(العبلمة تسجيؿ طمب إبطاؿ

 العالمة.تسجيل حاالت بطالن : أوال
 :الرموز التالية حاالت بطبلف العبلمة في تتمثؿ 
 :(2)36-33من األمر رقم  2المادة الرموز التي ال تعد عالمة بمفيوم  ـ1

أف العبلمات ىي" كؿ الرموز القابمة  06-03مف أمر  02 المادة تنص
لخطي،السيما الكممات بما فييا أسماء األشخاص.....التي تستعمؿ كميا لتمييز لمتمثيبل

 خدمات غيره". عف سمع و مات شخص طبيعي أو معنوي سمع أو خد
 مف نفس األمر المشار أعبله ىي  2عميو فالرموز التي ال تعد عبلمة بمفيوـ المادة و 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مى ما يمي:"يمكف الجية القضائية المتعمؽ بالعبلمات ع 06-03مف األمر رقـ  20مف المادة 1(:إذ تنص الفقرة 1)

المختصة إبطاؿ تسجيؿ العبلمة بأثر رجعي مف تاريخ اإليداع وذلؾ بطمب مف المصمحة المختصة أو مف الغير عندما 
 مف ىذا األمر". 7مف المادة  9الى1يتبيف بأنو كاف ال ينبغي تسجيؿ العبلمة لسبب مف األسباب المذكورة في الفقرات 

 المتعمؽ بالعبلمات،المرجع السابؽ . 06-03مف األمر رقـ 7المادة مف 1(: الفقرة 2)
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،وعميو تستبعد العبلمات الخاصة بحاسة الشـ وتستبعد الرموز غير القابمة لمتمثيؿ الخطي
تمييز السمع والخدمات عف غيرىا.بالتالي يترتب عمى  الرموز التي ال تؤدي وظيفةكذلؾ 

 تسجيؿ مثؿ ىذه العبلمات بطبلنو.
 :(2)الرموز غير الشاغرةو  (1) ميزةرموز غير المال-2

زة العبلمات الخالية مف أية صفة ممي بلمة،ال يصح أف تكوف عكما تعتبر أيضا باطمة و 
التي يطمقيا   الضرورية، كالتسمياتوصفية أو النوعية أو ال والتي تتمثؿ في العبلمات 

ال  بذلؾ فيي لحؽ عمييا،ؽ وأف اكتسب االرموز التي سب وكذلؾ ،العرؼ عمى المنتجات
العبلمة تسجيؿ في ىذه الحالة أدرج المشرع استثناء عمى بطبلف و تعتبر شاغرة و جديدة .

إذ أف ىذه األخيرة ال يمكف رفع دعوى إبطاليا إذا ما اكتسبت صفة التمييز  ،غير المميزة
  . بعد أف تـ تسجيميا

سنوات  5يؿ العبلمة و ىي كما أف المشرع نص عمى مدة تتقادـ فيو دعوى إبطاؿ تسج
 يستفيد منو إال صاحب التسجيؿ وىذا االستثناء ال ،تسري ابتداء مف تاريخ تسجيؿ العبلمة

الدعوى ويمكف تصور  ، أما إذا تـ تسجيؿ العبلمة بسوء نية  فبل تتقادـ(3)الحسف النية
غير وبادر ذلؾ في حالة ما إذا كاف طالب التسجيؿ عمى عمـ باستعماؿ العبلمة مف قبؿ ال

  بتسجيميا أوال. 
الرموز الممنوعة بموجب القوانين و الرموز المخالفة لمنظام العام أو اآلداب العامة  ـ3

 :(4)الوطنية أو الدولية
العامة  دابة لآلخالفالعبلمات الم لى جانب ما سبؽ ذكره فإف المشرع أقر بعدـ صحةإ
حة الخاصة لصاحب العبلمة، مرجحا بذلؾ المصمحة العامة عف المصمالنظاـ العاـ،و 

 والدينية ،وعميو يترتب عمى اليدؼ مف ذلؾ ىو الحفاظ عمى القيـ االجتماعية ولعؿ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .،المرجع نفسو06ػ  03مف األمر رقـ 7مف المادة  2أنظر الفقرة   (:1)
 ،المرجع نفسو .06ػ  03رقـ  مف األمر7مف المادة  9. 8. 7أنظر الفقرات  (:2)
 مف نفس األمر عمى أنو : 20مف المادة  2حيث تنص الفقرة  (:3)

( سنوات 5"ال يمكف إقامة دعوى اإلبطاؿ إذا اكتسبت العبلمة صفة التمييز بعد تسجيميا،و تتقادـ ىذه الدعوى بخمس)
 ة و يستثنى مف ىذا اإلجراء طمب التسجيؿ الذي تـ بسوء النية".مف تاريخ تسجيؿ العبلم

 .المتعمؽ بالعبلمات، المرجع السابؽ 06-03مف األمر رقـ 7مف المادة  5و   4أنظر الفقرة  (:4)
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 تسجيؿ مثؿ ىذه العبلمات بطبلنو.
 :(1)الرموز المضممة-4

أيضا منع تسجيؿ  ضيحمايتو تقتمصمحة المستيمؾ و  ففيما يتعمؽ بالرموز المضممة فإ
بطاليا في حالة ما إذا تـ تسجيميا ،إذ مف شأنيا خداع المستيمؾ ىذه العبلمات و  مثؿ ا 

 واإلضرار بمصالحو. 
 العالمة. تسجيل صاحب الحق في إبطال: ثانيا

 المصمحة المختصة.-1

المتمثمة في المعيد الوطني الجزائري عمى أنو يمكف لممصمحة المختصة و  لقد نص المشرع
ذلؾ أماـ الجية القضائية و  ،العبلمة ممكية الصناعية مف رفع دعوى إبطاؿ تسجيؿمل

تسجيؿ  تسجيؿ العبلمة، فقرارب أف تقوـ عمييا إذا ما تبيف أنو كاف ال ينبغيالمختصة 
 الشكؿ.لقياـ بفحصيا مف ناحية الموضوع و بعد ايعود إلييا العبلمات 

 صاحب المصمحة. -2
العبلمة أجاز المشرع أيضا  تسجيؿ ختصة في طمب إبطاؿإلى جانب حؽ المصمحة الم
منافس، مف رفع دعوى إبطاؿ تسجيؿ  عادة ما يكوفإبطاليا، و لمغير الذي لو مصمحة في 

شبيية بعبلمتو  ي ذلؾ كوف العبلمة المراد إبطاؿ تسجيمياوقد يكوف السبب ف ،العبلمة
رفع دعوى إبطاؿ تسجيؿ  وفي حالة أساس أنيا غير مميزة مثبل. فيطمب إبطاليا عمى

ف الجية القضائية المختصة فإ لمختصة أو صاحب المصمحة العبلمة مف قبؿ المصمحة ا
 .(2)إبطاؿ تسجيؿ العبلمة بأثر رجعي مف تاريخ اإليداعب تحكـ
 .تسجيل العالمة بـطالنآثـار : ثالثا

بلمة بأثر فر أحد حاالت البطبلف المشار إلييا آنفا بطبلف تسجيؿ العاتو  يترتب عمى
مف إثارة  صاحب العبلمة إمكانيةعدـ  بطبلنوعمى  رجعي مف تاريخ اإليداع،كما يترتب

 التي يخوليا التشريع الخاص بالعبلمات.مع اإلشارة أنو إذا كانت حاالت إبطاؿ الحماية 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .المتعمؽ بالعبلمات، المرجع السابؽ، 06-03األمر رقـ  مف 7مف المادة  6أنظر الفقرة  (:1)
 .المتعمؽ بالعبلمات، المرجع السابؽ،06-03مف األمر رقـ 20مف المادة 1الفقرة (: 2)
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تسجيؿ العبلمة ينطبؽ فقط عمى جزء مف السمع والخدمات التي سجمت مف أجميا العبلمة 
مة لتمييز الخدمات،كما لو اتخذت عبلمؿ ىذا الجزء فقط مف ىذه السمع و شاإلبطاؿ ي فإف
فتسجيؿ  البعض األخر مشابية لسمع خاصة بعبلمة أخرى،منتجات بعضيا مختمفة و عدة 

تسجيؿ كما يترتب عمى إبطاؿ .مكف إبطالوالعبلمة بالنسبة ليذه السمع،أي المشابية ي
 .(1)اضي بإبطاؿ العبلمة في سجؿ العبلماتتقييد الحكـ القضائي النيائي القالعبلمة 

 الفرع الثاني 
 إلغاء تسجيل العالمة

جزاء آخر ناتج عف مخالفة شروط صحة العبلمة والمتمثؿ  لقد نص المشرع الجزائري عمى
 06-03مف األمر رقـ  21المادة  مف 1الفقرة ذلؾ فيو  إلغاء تسجيؿ العبلمة، في
 . )ثانيا(وصاحب الحؽ في ذلؾ)أوال( لعبلمة سنتطرؽ فيما يمي إلى حاالت إلغاء او 

 المة.ـالعتسجيل اء ـاالت إلغـح: أوال
 رموز التالية:بالنسبة لم إلغاء تسجيؿ العبلمةنص المشرع عمى 

 الرموز الضرورية: ـ1
الرموز التي تمثؿ شكؿ السمع أو غبلفيا إذا كانت  ولقد نص المشرع عمى إلغاء تسجيؿ

و إذا تـ تسجيؿ مثؿ ىذه الرموز حيث أن (2)و التغميؼ تفرضياو وظيفة السمع أالطبيعة أ
المتمثمة في المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية  كاف عمى المصمحة المختصةو 

،إذ ال يجب احتكار مثؿ ىذه الرموز مف لئللغاء معرضكوف تسجيميا ي عدـ تسجيميا فإف
األشخاص  جميعمف حؽ  فييمنع اآلخريف مف استعماليا قبؿ فئة مف األشخاص و 
 .الذيف يزاولوف ذات النشاط

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، يحدد كيفيات إيداع العبلمات 2005أوت 02المؤرخ في   277-05مف  المرسـو التنفيذي رقـ  27المادة   (:1) 
  . 2005أوت  07الصادر بتاريخ  54وتسجيميا،ج ر عدد

 .المتعمؽ بالعبلمات، المرجع السابؽ 06-03مف األمر  7مف المادة  3الفقرة  (:2)
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 :الرموز الممنوعة بموجب القوانين الوطنية أو الدولية - 2
 الرموز التي تحمؿ مف بيف عناصرىا نقبل أو تقميدا لشعارات رسمية أو وىي تتمثؿ في

أو دمغة رسمية تستخدـ لمرقابة  ى أو اسـ مختصر أو رمز أو إشارةأعبلـ أو شعارات أخر 
الضماف مف طرؼ دولة أو منظمة حكومية أنشئت بموجب اتفاقية دولية إال إذا رخصت و 

 .(1)تصة ليذه الدولة أو المنظمة بذلؾليا السمطة المخ
 المضممة: الرموز - 3

بعد ت إلغاء تسجيؿ العبلمة لة مف حااللقد نص المشرع أيضا عمى الرموز المضممة كحا
الرموز التي يمكف أف تضمؿ الجميور أو األوساط  و ىي تشمؿ ى إبطالوما نص عم

الخصائص األخرى ات و الخدمطبيعة أو جودة أو مصدر السمع و التجارية فيما يخص 
 .(2)المتصمة بيا

 .  لمسمع والخدمات الرموز الماسة بالمصدر الجغرافي ـ4
 المصدر مع صريا أو جزئيا بيانا مف شأنو إحداث لبسلتي تشكؿ حالرموز اتعتبر أيضا 

في حالة ما إذا تـ  تسجيؿ أو خدمات معينة محؿ إلغاء تسجيميا، وكذلؾ  الجغرافي لسمع
 استعماؿ ذلؾ البياف الجغرافي مف قبؿ أشخاصوعرقؿ ىذه الرموز كعبلمة بغير حؽ 

 .(3)الحؽ في استعمالو آخريف  ليـ
 :ميزةالمالرموز غير  ـ5

ف المشرع خص أيضا العبلمات غير المميزة بحكـ خاص إلى جانب الرموز السابقة فإ
 حيث نص أنو: ذلؾ شأف حالة البطبلف يشأنيا ف

( فإن التسجيل ال يمغى إذا 2)الفقرة 7"....إذا كان سبب اإللغاء ناتجا من المادة  
 .(4)اكتسبت العالمة صفة التمييز بعد تسجيميا"

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .المرجع السابؽ ،06-03مف األمر  7مف المادة  5(: الفقرة 1) 
 . السابؽ المرجع ،06-03األمر  مف 7مف المادة  6(: الفقرة 2)
 المرجع السابؽ . ،06-03األمر  مف 7مف المادة  7(: الفقرة 3)
 السابؽ. المتعمؽ بالعبلمات،المرجع 06-03رقـ  مف األمر 21رة األولى مف المادة الفق (:4)
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وىكذا فإف العبلمات غير المميزة والتي اكتسبت صفة التمييز باالستعماؿ تصبح صحيحة 
لغاءىا.  وال يمكف إبطاليا وا 

 ..العالمةتسجيل صاحب الحق في طمب إلغاء : اثـاني
 المصمحة المختصة. -1

لمشرع عمى أف الجية القضائية المختصة تتولى إلغاء تسجيؿ العبلمة بناء عمى لقد نص ا
طمب المصمحة المختصة والمتمثمة في المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية في 

 حالة توافر أحد األسباب المذكورة أعبله.
 صاحب المصمحة. -2

ة أجاز المشرع أيضا إلى جانب حؽ المصمحة المختصة في طمب إلغاء تسجيؿ العبلم
 العبلمة. لمغير الذي لو مصمحة في إلغاء تسجيميا، وعادة ما يكوف منافس لصاحب

 ونشير أيضا أف المشرع نص عمى حالة أخرى إللغاء تسجيؿ العبلمة خارج الشروط
العبلمة والتي يقتصر طمبيا عمى صاحب المصمحة وتتمثؿ  يالواجب توافرىا ف السابقة

أيضا  المشرع  نص وبالنسبة لمعبلمات الجماعية .(1)الجدي لمعبلمةاالستعماؿ في عدـ 
مف قبؿ الجية القضائية المختصة بناء عمى طمب مقدـ مف المصمحة  تسجيمياعمى إلغاء 

 المتمثمة في:و  (2)ذلؾ في حاالت حددىا المشرعاألمر و المختصة أو مف الغير الذي يعنيو 
 زواؿ الشخص المعنوي صاحب العبلمة. ػ
استعماؿ العبلمة وفؽ شروط مختمفة عف تمؾ المحددة في نظاـ االستعماؿ،سواء مف قبؿ  ػ

 مالؾ العبلمة الجماعية أو المفوض لو باالستعماؿ.
استعماؿ العبلمة مف قبؿ مالؾ العبلمة أو السماح باستعماليا بطريقة مف شأنيا تضميؿ  ػ

 جمت العبلمة بشأنيا.الجميور حوؿ أي خاصية مشتركة لمسمع أو الخدمات التي س
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتعمؽ بالعبلمات عمى أنو: " تمغي الجية القضائية المختصة تسجيؿ  06-03األمر رقـ  مف 21(: تنص المادة 1)
 العبلمة بناء عمى ما يأتي:....

 أعبله".  11يعنيو األمر إذا لـ تستعمؿ العبلمة وفقا لممادة طمب مف الغير الذي  -2   
 .، المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مف األمر رقـ  25المادة  (:2)
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 .إلغاء تسجيل العالمة ارـآث: الثاث
،كما (1)يترتب عمى توفر أحد حاالت اإللغاء المشار إلييا أعبله إلغاء تسجيؿ العبلمة

 إمكانية حمايتيا جزائيا. يترتب عمى ذلؾ عدـ
مة ينطبؽ فقط العبل تسجيؿ مع اإلشارة أنو كما في حالة اإلبطاؿ، إذا كانت حاالت إلغاء

مؿ يش ف إلغاء التسجيؿتي سجمت مف أجميا العبلمة فإالخدمات العمى جزء مف السمع و 
يد العبلمة ،تقيتسجيؿ الخدمات.كما يترتب عمى إلغاء ىذا الجزء فقط مف ىذه السمع و 

 .(2)العبلماتالخاص بسجؿ الفي  القضائي النيائي القاضي بإلغائو الحكـ
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 .لعبلمات،المرجع نفسوالمتعمؽ با 06-03رقـ  مف األمر 21(: المادة 1)
 .المرجع السابؽ ،يحدد كيفيات إيداع العبلمات وتسجيميا  277-05مف مرسـو تنفيذي رقـ  28المادة  (:2)



 

 

150 

 المبحث الثاني
 وانقضائو الحق في العالمة ميالد

لمشروط الموضوعية التي يستوجبيا القانوف ال يكفي  اختيار عبلمة صحيحة مستوفية إف
د أف تتجسد فبلب ،صاحبيا واحتكارىا مف قبؿبحماية القانوف  ىذه األخيرة  تحضى  لكي

)المطمب األوؿ(، وبميبلد وذلؾ بإتباع اإلجراءات التي يتطمبيا القانوف ممكيتو ليا قانونيا
تتعمؽ بحقوؽ مالؾ العبلمة  قانونيةثار أف المشرع رتب عمى ذلؾ عدة مة فإالحؽ في العبل

نقضي لسبب أو نو قد يحؽ في العبلمة قد ال يكوف أبدي فإباعتبار أف الو  وبالتزاماتو،
 آلخر )المطمب الثاني(. 

 المطمب األول
 الحق في العالمة ميالد

إف ميبلد الحؽ في العبلمة كاف ولمدة طويمة يتحقؽ بواقعة االستعماؿ ومع إنتشار 
استخداـ العبلمة لتمييز المنتجات والخدمات ظير نظاـ التسجيؿ أو االيداع كوسيمة 

اه )الفرع األوؿ( ولقد استوجبت تشريعات الدوؿ لمزاي نظرا الكتساب الحؽ في العبلمة
الكتساب  البلزمة،أي القياـ باإلجراءات القانونية  استيفاء بعض الشروط الشكمية المختمفة 

 . جراءات اإليداع والتسجيؿ والنشر)الفرع الثاني(التي تتمثؿ في ،و الحؽ في العبلمة

 الفرع األول
 العالمة طرق ميالد الحق في

في شأف طرؽ ميبلد  مختمؼ التشريعات يبلحظ أف ىناؾ نظاميف يعمؿ بيما بالرجوع إلى
الكتساب ممكية كوسيمة االستعماؿ  ،إذ نجد مف يتبنىالعبلمة الحؽ في

)ثانيا( ولكؿ نظاـ عيوب ومزايا،ثـ نتعرض ىناؾ مف يتبنى نظاـ اإليداع )أوال(،و العبلمة
 إلى موقؼ المشرع الجزائري مف النظاميف)ثالثا(.
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ظام أوال:  .االستعمال ن
وكاف  يعتبر االستعماؿ الوسيمة األساسية والوحيدة لتممؾ العبلمة عند ظيورىا وتطورىا 

ذلؾ خاصة قبؿ انتشار واتساع استعماليا وقبؿ أف تكتسي العبلمة  األىمية التي 
تبنت بعض التشريعات نظاـ االستعماؿ كطريقة الكتساب الحؽ ، ولقد تكتسييا  اليـو

، وىؿ يساىـ إلى لى أي مدى أخذت بو الدوؿ وا  ففيما يكمف ىذا النظاـ  ،عبلمةفي ال
لحفاظ عمى الحقوؽ المكتسبة لمغير؟ وبعبارة أخرى فيما تكمف مزايا ىذا حد ما في ا

   .وعيوبو النظاـ
 .مضمون نظام االستعمال-1
واقعة مثمة في المتعف طريؽ واقعة مادية و  يكوفاكتساب ممكية العبلمة في ىذا النظاـ  إف

ولو  األوؿ الذي قاـ باستعماؿ العبلمةلمشخص ممكية العبلمة  حيث تعود االستعماؿ،
وضعيا مف فعبل ىو األوؿ مف استعمميا،أي يثبت أنو  عميو أفسبقو غيره إلى تسجيميا، و 

أي إجراء القياـ بعمى ىذا األخير  بل يتطمبفعميو ،و يا لمبيععرضو  عمى المنتجات
 .(1)ىذا النظاـ مة فيالعبلالكتساب 

الفعمي  التجاري أي االستعماؿ  ة العبلمة ىو االستعماؿاالستعماؿ المكسب لممكيو 
المنافسة  عف غيرىا ىاتمييز تمر لمعبلمة في مرافقتيا لممنتجات والخدمات و المسو  جديوال

الجميور  إلىوعمنيا بكيفية تصؿ ظاىرا  االستعماؿ يجب أف يكوفكما  ،ليا في األسواؽ
 العبلمة في اإلعبلناتاستخداـ و  ،وضع العبلمة عمى المنتجات وعرضيا لمبيعك

يعود لمقضاة و  ،اؿ بكافة طرؽ اإلثباتإثبات واقعة االستعميتـ و والفواتير  والكتالوجات
بلمة تكتسب عف طريؽ باعتبار أف ممكية العقدمة ليـ.و وسائؿ اإلثبات الم حرية في تقدير
الحؽ بؿ ىو مقرر لذلؾ  ذا النظاـ ال يؤدي إلى ميبلدىفي ف التسجيؿ االستعماؿ فإ

 .(2)الحؽ
 ومف التشريعات التي طبقت ىذا النظاـ نجد التشريع الفرنسي القديـ، ونفس النظاـ  طبؽ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 أنظر كذلؾ:و  .352. 351ص ناعية و التجارية،المرجع السابؽ،صالممكية الص(: صبلح زيف الديف، 1)

FRANCON André , Cours de propriété littéraire….,op.cit.p117. 
أنظر كذلؾ:حمد اهلل محمد حمد اهلل، .352الممكية الصناعية و التجارية،المرجع السابؽ،ص ، (: صبلح زيف الديف2)

 .100جارية،المرجع السابؽ،صالوجيز في حقوؽ الممكية الصناعية والت
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المتعمؽ بالعبلمات الممغى، إذ أف ممكية  57-66في الجزائر قبؿ صدور األمر رقـ 
بعد العبلمة آنذاؾ  كانت تكتسب عف طريؽ االستعماؿ،إال أف األمر تغير في فرنسا 

، والذي أصبح يأخذ (1) 1964ديسمبر 31المؤرخ في  1360-64صدور القانوف رقـ
 7-91أخذ بنفس المبدأ في قانوف رقـ واستقر الوضع عمى ذلؾ، إذ  ؿبنظاـ التسجي

 .(2)وقانوف الممكية الفكرية الفرنسي  1991جانفي 4في المؤرخ 
 .مزايا النظام وعيوبو-2

عبلمتو مطمئنا  لمالؾ العبلمة الذي لـ يبادر بتسجيؿ إف نظاـ االستعماؿ كواقعة يسمح 
حقو في العبلمة إذا  قاـ شخص أخر باتخاذ  يفقد ال عمى حقو  ويكوف بمأمف مف أف

عدة ال يخمو مف ىذا النظاـ نفس العبلمة لمنتجاتو أو خدماتو وبادر بتسجيميا .غير أف 
بدقة في حاؿ وجود  معرفة مف لو حؽ سبؽ استعماؿ العبلمةعدـ إمكانية منيا  عيوب
 ىذا النظاـإلى جانب ذلؾ فإف  .مف قبؿ عدة أشخاص ة قديمةعمى ممكية عبلم نزاع

 يـ غير ميدديف وأفيشجع أصحاب العبلمات عمى إىماؿ تسجيميا ماداـ أنيـ يشعروف أن
الذي  قاـ بتسجيؿ العبلمة ميدد بفقد   كما أنو يجعؿ الغير بلماتيـ محفوظا،حقيـ عمى ع

 .(3)قية في االستعماؿاألسبحقو في العبلمة مف وقت إلى آخر بسبب وجود 

تي يتضمنيا نظاـ االستعماؿ كاف البد مف إيجاد طريقة لمحد منيا المؾ المساوئ نظرا لتو  
نجد أف القانوف الفرنسي الخاص بقانوف العبلمات قد  والرغبة في تجنبيا وفي سبيؿ ذلؾ

اقتدى بالقانوف االنجميزي فيما يتعمؽ بتقرير نظاـ يجمع بيف االعتراض بحؽ الممكية الذي 
 .   (4)ف سبؽ أف استخدـ العبلمةبحؽ مو  ينةف طريؽ التسجيؿ طبقا لشروط معينشأ ع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .240المرجع السابؽ،صػ ي القانوف التجاري الجزائري ػ الحقوؽ الفكريةالكامؿ ف (:أنظر في ذلؾ فرحة زراوي صالح،1)

 وأنظر كذلؾ:
CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine ,  Marques de fabrique, de commerce  ou de 

service, op.cit.p38.      
(2) : Article L .712-7du C .fr.propr.intell : « La propriété de le marque s’acquiert par 

l’enregistrement » . 
 وكذلؾ : . 313.312صص التجارية،المرجع السابؽ ،و الممكية الصناعة ،بلح زيف الديف(: أنظر في ذلؾ :ص3)

HAROUN Ali, La protection de la marque  au Maghreb, op.cit.pp :83.84. Vr 

aussi :CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine , Marques de fabrique, de commerce  

ou de service, op.cit.p40.        
 ..313كية الصناعة والتجارية،المرجع السابؽ ،ص(: صبلح زيف الديف،المم4)
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 .نظام اإليداع : ثانيا

إلى جانب نظاـ االستعماؿ كواقعة الكتساب الحؽ في العبلمة، ىناؾ نظاـ أخر يعمؿ بو 
داع،ففيما يتمثؿ ىذا األخير وما ىي مزاياه مف قبؿ غالبية التشريعات وىو نظاـ اإلي

 .؟وعيوبو
 .نظام اإليداع ونـمضم-1
يكوف اكتساب ممكية  اإليداع أي نظاـفي ظؿ ىذا النو ى خبلؼ النظاـ السابؽ فإعم

يعتبر مالكا لمعبلمة الشخص األوؿ الذي  ،أيعف طريؽ سبؽ اإليداع أو التسجيؿ العبلمة
تمييدا  ـ بإجراء اإليداع أماـ الجية المختصة وفقا إلجراءات قانونية معينةقا

أف  ،إذ بسبؽ استعماليا وليس العبلمة إيداع ـ بسبؽفي ىذا النظايعتد  عميو.و لتسجيميا
عمى خبلؼ األمر في نظاـ نشوء الحؽ  إلىي اإليداع  في ىذا النظاـ ىو الذي يؤد

 .(1)لو االذي يعد مقرر  االستعماؿ

 .زاياه وعيوبوم-2
التاريخ الذي بدأ فيو استعماؿ العبلمة واكتساب أنو يسمح بتحديد  مف مزايا نظاـ اإليداع

واليخفى عمى أحد ما ليذا النظاـ مف أىمية في حالة  ،االستعماؿعكس نظاـ  يتيا بدقةممك
ر عف العبلمات التي تـ يسمح بإعبلـ الغي.كما أنو ممكية العبلمة تنازع عدة أشخاص عمى

يسيؿ األمر عمى مف يريد اتخاذ عبلمة لتمييز منتجاتو أو خدماتو  بالتالي فيو تسجيميا، و 
رجوع إلى السجؿ الخاص ذلؾ بالو  العبلمة قد سبؽ إيداعيا أـ الت تمؾ مف معرفة إف كان

ابة إذ يعتبر بمث ،مدة ممكية العبلمة وحمايتيا تحديدبيسمح كما أف اإليداع . (2)بالعبلمات
والتي بلمة الخدمات التي تغطييا الع وأعقد ممكية العبلمة،كما أنو يحدد المنتجات 

  .(3)خصائص العػبلمة المتخذة في إطارىا وكػذلؾ تحضى بالحماية
 اـ المتمثمة خاصة في تحديده بدقة لتاريخ اكتساب العبلمة إال أنو ال رغـ مزايا ىذا النظو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كذلؾ صبلح سمماف أنظر .و 313جع السابؽ،ص الممكية الصناعية والتجارية،المر (:أنظر في ذلؾ صبلح زيف الديف ،1) 
 .59458 ص ،المرجع السابؽ،ص المصريو  ات التجارية في القانوف األردني العبلماألسمر، 

(2): HAROUN Ali,La protection de la marque  au Maghreb, op.cit. p84.  et Vr aussi:  

Françon André, Cours de propriété littéraire..,op.cit.p118.   

 (3): SAINT GAL Yves , Protection et valorisation des marques…,op.cit. p.H3.                             
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لحقوقو عمييا إذ  صاحب سبؽ استعماؿ العبلمة  يخمو مف عيوب،إذ قد يترتب عنو فقداف
المالؾ الشرعي ليصبح تسجيميا  إغفاؿ رصةغتنما فمسبقو غيره إلى ذلؾ لـ يقـ بتسجيميا و 

بعدما قاـ باستغبلليا واكتسبت  و عمى العبلمةحقوق االستعماؿىكذا يفقد األسبؽ في و  ،ليا
أف نظاـ اإليداع يسمح بتسجيؿ عبلمات دوف أف يقترف باالستعماؿ كما .(1)ثقة العمبلء

مما يفوت الفرصة  وىو الشأف بالنسبة لمعبلمات المانعة والعبلمات االحتياطيةالفعمي 
 .(2)خريف مف اتخاذىا كعبلماتلآل

يفقد حقوقو  مف تيديد لسبؽ استعماؿ العبلمة في أف وما قد يشكمو  ىذا النظاـ عيوب رغـو 
يبقى األكثر  بالمقارنة بنظاـ االستعماؿ  إال أنو،الغير بتسجيميا  عمى العبلمة إذا سبقو

فع األشخاص إلى كما أنو سوؼ يد،ماية القانونيةلحلمحفاظ عمى الحقوؽ وضماف ا ضمانا
مع ازدياد أىمية  خاصة ـعمى مصالحي القياـ بتسجيؿ عبلماتيـ حرصاعدـ التراخي قي 
 ياأو اإلعبلف عن الخدماتبالمنتجات و  لتعريؼما قد يتطمبو االراىف و  العبلمة في الوقت

 مبالغ ال يستياف بيا. مف عف طريؽ عبلمة جديدة
 .موقف المشرع الجزائري من النظامينثالثا:
فيبلحظ أف المشرع أخذ بنظاـ االيداع كوسيمة  ع إلى قانوف العبلمات الجزائري،بالرجو 

لمف كانت لو األسبقية في تسجيميا لدى  ممكية العبلمة تكوفف لميبلد الحؽ في العبلمة، 
 حيث نص المشرع عمى أنو : المصمحة المختصة

 .(3)"يكتسب الحق في العالمة بتسجيميا لدى المصمحة المختصة" 

"ماعدا في حالة انتياك الحق، فإن العالمة ممك لمشخص األول كما نص عمى أف :  
الذي استوفى الشروط المحددة لصحة اإليداع أو الشخص الذي أثبت أقدم أولوية 

 .(4)إليداعو في مفيوم اتفاقية باريس المذكورة أعاله"
ىو و  ؽ إجراء اإليداع،فاكتساب ممكية العبلمة في القانوف الجزائري تكوف عف طري وعميو

 حيث نص أف ممكية ،السابؽ لمعبلمات في التشريع و المشرعنتيجلذي انفس النظاـ ا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

 .314سابؽ،صال التجارية،المرجعكية الصناعية و الممنظر صبلح زيف الديف،أ (:1) 
  (2): FRANCON André , Cours de propriété littéraire …,op.cit.p118.     

 المتعمؽ بالعبلمات، المرجع السابؽ. 06-03مف األمر رقـ  5ألولى مف المادة الفقرة ا  (:3)
  ، المرجع السابؽ.06-03مف  األمر رقـ  6(: المادة 4)
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الشخص الذي أثبت أقدـ أولوية  أو داعياإيالعبلمة تكوف لمف كانت لو األسبقية في 
يثور التساؤؿ و .(1)الصناعيةلحماية الممكية إليداعو حسب ما نصت عميو اتفاقية باريس 

 .حوؿ ما إذا كاف لبلستعماؿ العبلمة دور في اكتساب الحؽ عمييا في القانوف الجزائري؟
 (2)ع السابؽ لمعبلماتغرار التشري عمى بالرجوع إلى التشريع الخاص بالعبلمات، يبلحظ

عتبار أف النص واضح باليس الستعماؿ العبلمة أثر في اكتساب ممكية العبلمة  كمبدأ أنو
غير أنو ،ممكية العبلمة تكتسب بتسجيميا لدى المصمحة المختصةأف إذ  ،في ىذا الشأف

يبلحظ أف المشرع وضع استثناء عمى  المتعمؽ بالعبلمات 06-03األمر رقـ إلىبالرجوع 
مف  6ذلؾ عندما نص في المادة مة عف طريؽ سبؽ إيداع العبلمة و كتساب ممكية العبلا

  أنو:  نفس األمر عمى
ن العالمة ممك لمشخص األول الذي استوفى الشروط "ماعدا في حالة انتياك الحق،فإ
 المحددة لصحة اإليداع .....".

عدا في حالة انتياؾ حيث أنو في ىذه الحالة يثور التساؤؿ حوؿ قصد المشرع مف "ما 
في ىذه الحالة ممكية و  ؟الحؽ" ىؿ يقصد مف ذلؾ انتياؾ حؽ صاحب سبؽ االستعماؿ

أو قصد المشرع مف ذلؾ ىو لجوء لمف كانت لو األسبقية في إيداعيا العبلمة لف تكوف 
ميما قبؿ صاحب الحؽ الحقيقي في ذلؾ.و  الشخص إلى طرؽ احتيالية  لتسجيؿ عبلمتو

إال أنو بالرجوع إلى نص  ،فبلبد مف توضيح ذلؾ و إزالة الغموضكاف قصد المشرع 
يبلحظ أف المشرع أدرج ضمف قائمة الرموز المستثناة مف  06-03مف األمر رقـ  7المادة 

 يتميز بالشيرة في الجزائر المماثمة أو المشابية لعبلمة أو السـ تجاري التسجيؿ الرموز
 .(3)اشتراط سبؽ التسجيؿ في الجزائردوف 

وعميو فالمشرع الجزائري اعترؼ بممكية العبلمة المشيورة لصاحبيا دوف استيفاء إجراء 
 رغـ النص عمى عدـإمكانية إبطاليا إذا تـ تسجيميا  إيداعيا أو تسجيميا، كما نص عمى

 ذلؾ بطمب مف المصمحة المختصة أو مف الغير بحيث يكوف جواز تسجيميا و 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المتعمؽ بعبلمات  57-66مف أمر رقـ  5المتعمؽ بالعبلمات، والمادة  06-03مف األمر رقـ  6(: أنظر المادة 1)

 .المرجع السابؽ ،المصنع والعبلمات التجارية
 .،المرجع السابؽالعبلمات التجاريةع و المتعمؽ بعبلمات المصن 57-66مف أمر  5(:المادة 2)
 .، المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مر رقـ مف األ7مف المادة  8(: أنظر الفقرة 3)
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ف ىكذا فإو . (1)ة المختصةرجعي مف تاريخ اإليداع مف قبؿ الجية القضائي إبطاليا  بأثر
ف لـ يبادر صابحماية قانونية حتى و  العبلمة المشيورة تتمتع  حبيا بتسجيميا،كما لو ا 

تعمؽ األمر بعبلمة إذا  بالتالي يمكف القوؿ أنوإبطاؿ أي تسجيؿ الحؽ لنفس العبلمة.
ف تـ تسجيميا فإوحتى و  مماثمة  أو مشابية لعبلمة مشيورة ف مالكيا يتمتع بحؽ إبطاؿ ا 

بو انتياؾ لحقو المعترؼ  يعد ذلؾف ال يعتد بسبؽ إيداع العبلمة ،إذأي تسجيؿ الحؽ ليا
إذ أف  ،(2)حماية الممكية الصناعيةما تضمنتو أيضا اتفاقية باريس لنفس ىذا و قانونا. 

فمكف أف تمغي كؿ إيداع الحؽ حتى و العبلمة المشيورة طبقا ليذه االتفاقية ي كانت  ا 
ف استعماؿ ىذه العبلمة المشيورة يعطي حؽ عميو فإالعبلمة المشيورة غير مسجمة. و 

 .العبلمة حتى و إف لـ يقـ بإيداعيالصاحبيا في ممكية ىذه 
قبؿ أف يتـ وذلؾ معبلمة المؤقتة ل حمايةال إضافة إلى ذلؾ فقد نص المشرع الجزائري عمى

قاـ بعرض سمع أو  تسجيميا،إذ نص عمى حؽ األولوية في تسجيؿ العبلمة لكؿ شخص
ؾ في و ذل رسمياتحت العبلمة المطموبة أثناء معرض دولي رسمي أو معترؼ بو  خدمات

  .(3)أشير ابتداء مف انتياء العرض 3ؿ أج
وىذا ما تضمنتو ، قبؿ ىذا التاريخ تـ  أي تسجيؿ لصاحب العبلمة أف يبطؿ عميو يمكفو 

أيضا اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية ،حيث نصت عمى أف تمنح دوؿ االتحاد 
الصناعية  ناصر الممكيةلتشريعيا الداخمي الحماية المؤقتة لمعبلمات وكذا باقي ع وفقا

بالنسبة لممنتجات التي تعرض في المعارض الدولية الرسمية أو المعترؼ بيا رسميا والتي 
 . (4)تقاـ عمى إقميـ أية دولة منيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عمى أنو:  المتعمؽ بالعبلمات 06-03مف األمر رقـ  20المادة  ف الفقرة األولى م (: تنص1)
ذلؾ بطمب مف المصمحة و  يمكف الجية القضائية المختصة إبطاؿ تسجيؿ العبلمة بأثر رجعي مف تاريخ اإليداع"

إلى  1ت تسجيؿ العبلمة لسبب مف األسباب المذكورة في الفقرا المختصة أو مف الغير عندما يتبيف بأنو كاف  ال ينبغي
 . "مف ىدا األمر 7مف المادة  9
 .المعدلة 1883مارس20اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية المبرمة في  مف  )ثانيا(6(: أنظر المادة 2)
 أنو: عمى  المتعمؽ بالعبلمات  06-03مف األمر رقـ  6مف المادة  2قرة (: تنص الف3)
 رسميا،لعبلمة المطموبة أثناء معرض دولي رسمي أو معترؼ بو يحؽ ألي شخص قاـ بعرض سمع أو خدمات تحت ا "

مع أو الخدمات تحت ىذه أف يطمب تسجيؿ ىذه العبلمة و يطالب بحؽ األولوية فييا ابتداء مف تاريخ عرض الس
 ض"..العر  أشير ابتداء مف انتياء (3ذلؾ في أجؿ ثبلثة)العبلمة و 

 اريس لحماية الممكية الصناعية.مف اتفاقية ب11الفقرة األولى مف المادة  (:4)
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 الثاني الفرع
 لميالد الحق في العالمة االجراءات الواجب استفاؤىا

الشروط ف اكتساب ممكية العبلمة في التشريع الجزائري يستوجب استيفاء طبقا لما سبؽ فإ
أحالت لقد و  .ؿ والنشروالتسجي إيداع العبلمة إجراءالمتمثمة في الشكمية المحددة قانونا و 

خص تحديد شكميات إيداع المتعمؽ بالعبلمات فيما ي 06-03مف األمر  13المادة 
، وسنتعرض فيما يمي إلى إجراء (1)لتنظيـنشرىا إلى االعبلمة وكيفيات فحصيا وتسجيميا و 

اإليداع الذي يقع عمى عاتؽ طالب تسجيؿ العبلمة القياـ بو، والجية المختصة 
 (. إجراء تسجيؿ العبلمة ونشرىا)ثانيا إلىأخيرا ( ثـ نتطرؽ تسجيؿ)أوالبال

 Le dépôtداع. ـــاإليأوال: 
 رة بتسجيؿاإليداع ىو اإلجراء الذي بموجبو يطمب شخص طبيعي أو معنوي مف اإلدا

كما  .(2)المترتبة عف ذلؾ يكوف مالكا شرعيا ليا مع كؿ اآلثارو  العبلمة التي يختارىا 
 بأنو :  (3)يقصد بو حسب جانب مف الفقو الجزائري

رساؿ ممؼ يتضمف نموذج العبلمة المطموب حمايتيا مرفقا بتعداد كافة  "عممية تسميـ وا 
 المنتجات أو الخدمات التي تنطبؽ عمييا العبلمة".

 .اإليداع تجديدوأخيرا  اجراءات إيداع العبلمة، وفحصيسنتعرض فيما يمي إلى إو 
 
 
 
 
 
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
،ج ر ا، يحدد كيفيات إيداع العبلمات وتسجيمي2005أوت 02المؤرخ في  277-05أنظر المرسـو التنفيذي رقـ  (:1) 

 .2005أوت  07الصادر بتاريخ  54 عدد
(2) : CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques de fabrique, de commerce  ou 

de service, op.cit.p40.                                                                                                   
ػ المرجع السابؽ، ي القانوف التجاري الجزائري ػ الحقوؽ الفكريةالكامؿ ف أنظر في ذلؾ فرحة زراوي صالح، (:3)

 .234ص
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 .يـداعإجــراءات اإل-1
 من يمكن لو إيداع العالمة؟ ـ1-1

األشخاص الذيف  فإف المشرع الجزائري لـ يحدد المتعمؽ بالعبلمات 06-03طبقا لؤلمر 
 نص عمىكما أنو لـ ي ،دوف فئة أخرى لـ يحصرىـ في فئة معينةو  يحؽ ليـ إيداع العبلمة

العبلمة  أفعمى فقط أف المشرع نص  . إذ(1)متعمقة بطالب التسجيؿخاصة شروط 
 2خدمات غيره)المادة مات شخص طبيعي أو معنوي عف سمع و خدتستعمؿ لتمييز سمع و 

 (.06-03مف األمر رقـ 1/
اتخاذ عبلمة لتمييز منتجاتو أو عميو يجوز ألي شخص طبيعي كاف أو معنوي مف و 

 ة د حمايتيا قانونا. مع اإلشار قص يا لدى الجية المختصةإيداعوالقياـ بخدماتو  عف غيرىا 
يحؽ كذلؾ ألي شخص معنوي أف يقـو بإيداع  ،لعبلمات الجماعيةفيما يخص اأنو 

خاضعا لمقانوف  الشخص المعنوي سواء كافو  ة،أماـ نفس الجية المختص جماعية عبلمة
القانوف  ويجيز.(2)وفؽ لما خصصت لو الستعماؿ العبلمة الجماعيةوذلؾ العاـ أو الخاص 

 في حالة تواجدو .(3)عنو احبيا شخصيا أو بواسطة وكيؿأف يتـ إيداع العبلمة مف قبؿ ص
مف قبؿ  ف طمب تسجيؿ عبلماتيـ يجب أف يودعالشخص أو الييئة خارج الجزائر فإ

وكيؿ معتمد مف قبؿ الوزير المكمؼ بالممكية الصناعية يمثميـ لدى المصمحة 
 . (4)المختصة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ع العبلمات ، يحدد كيفيات إيدا2005أوت 02المؤرخ في في  277-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  3المادة  أنظر (:1) 
 .، المرجع السابؽوتسجيميا

 المتعمؽ بالعبلمات،عمى أنو: 06-03ف األمر م 22بحيث تنص المادة  (:2)
 2نوي خاضع لمقانوف العاـ أو الخاص أف يممؾ عبلمة جماعية طبقا لما تـ تحديده في المادة "يحؽ ألي شخص مع 

 (".2)الفقرة 
، يحدد كيفيات إيداع 2005أوت 02المؤرخ في في  277-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  3مف المادة  2 (:  الفقرة3)

 .، المرجع السابؽالعبلمات وتسجيميا
 346-08مف المرسـو التنفيذي رقـ 1المتعمؽ بالعبلمات، والمادة  06-03مف األمر رقـ  13مف المادة  2(: الفقرة 4)

الذي يحدد  2005أوت  02المؤرخ في  277-05، يعدؿ ويتمـ المرسـو التنفيذي رقـ 2008أكتوبر 26المؤرخ في 
 كما يمي:  277-05المرسـومف  6تتمـ أحكاـ  المادةوالتي تنص عمى أنو تعدؿ و  كيفيات إيداع العبلمات و تسجيميا

"....يجب أف يمثؿ طالبو تسجيؿ العبلمات المقيموف في الخارج لدى المصمحة المختصة مف قبؿ وكيؿ طبقا لمكيفيات 
 التي تحدد بقرار مف الوزير المكمؼ بالممكية الصناعية".=
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تحمؿ اسـ الوكيؿ ممضاة و العبلمة بوكالة مؤرخة و  يجب أف يرفؽ طمب تسجيؿو 
ماي  12مف القرار المؤرخ في  2طبقا لممادة  نوبالنسبة لموكبلء المعتمديف فإو  .(1)عنوانوو 

ف الوزير كبلء في مجاؿ الممكية الصناعية فإالذي يحدد كيفيات منح االعتماد لمو  2009
المكمؼ بالممكية الصناعية يمنح اعتمادا لموكيؿ في مجاؿ الممكية الصناعية لكؿ شخص 

 لمحددة و منيا:طبيعي يستوفي الشروط ا
أف يكوف مقيما بالجزائر،أف يثبت اإلقامة أف يكوف جامعيا حامبل لمجنسية الجزائرية و 

أف يثبت تكوينا في مجاؿ قانوف الممكية الصناعية و  ،ة أو عقد إيجارالمينية بعقد ممكي
الحصوؿ عمى اعتماد وبالنسبة لطمب سنوات. 3أو خبرة مينية في الميداف ال تقؿ عف/و

أف يقدـ طمبا إلى الوزير نو يمكف  لكؿ شخص إفي مجاؿ الممكية الصناعية وكيؿ ف
 .(2)المحددة في القرار المكمؼ بالممكية الصناعية مرفقا بوثائؽ

القرار يمنح مقرر االعتماد مف طرؼ الوزير المكمؼ بالممكية  نفس مف 4طبقا لممادة و 
المقرر  بعد ذلؾ يبمغالعتماد ،و مف تاريخ إيداع طمب ا يوما ابتداء (60الصناعية خبلؿ )

لى المصمحة المختصة لنشره في المنشور الرسمي لمممكية الصناعية.لممعني و  يتمتع و ا 
 (3)معنوياكاف شخصا طبيعيا أو  الوكيؿ المعتمد بأىمية إيداع العبلمات لصالح الغير سواء

لدى مو لموكيؿ المعتمد أىمية القياـ بكؿ اإلجراءات لمحصوؿ عمى حقوؽ وكي ويمنح
 .(4)المصمحة المختصة

 مكان اإليداع: ـ 1-2
يحدد كيفيات إيداع العبلمات الذي  277ػ05مف المرسـو التنفيذي رقـ  3طبقا لممادة 

 وتسجيميا، يتـ إيداع طمب تسجيؿ عبلمة مباشرة لدى المصمحة المختصة المحددة في
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 37،يحدد كيفيات منح االعتماد لموكبلء في مجاؿ الممكية الصناعية،ج ر العدد2009ماي12القرار المؤرخ في  أنظر:=

 .2009يونيو 24الصادر في  
 .سابؽ،المرجع الالعبلمات و تسجيميا الذي يحدد كيفيات إيداع 277-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  7المادة  (:1)
 .، يحدد كيفيات منح االعتماد لموكبلء في مجاؿ الممكية الصناعية2009ماي12القرار المؤرخ في  مف 3المادة  (:2)
 .،المرجع نفسو2009ماي12المؤرخ في  القرار مف  5المادة  (:3)
 .،المرجع نفسو.2009ماي12المؤرخ في  القرار مف 6(: المادة 4)
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عميو فعمى كؿ مف يريد إيداع عبلمة و .متعمؽ بالعبلماتال 06-03مف األمر رقـ  2المادة 
أف يسمـ أو يوجو إلى المصمحة المختصة طمبا بواسطة رسالة موصى عمييا مع العمـ 

 بالوصوؿ أو بأية وسيمة أخرى تثبت االستبلـ.
في المعيد الوطني  06-03مف األمر  2المصمحة المختصة طبقا لممادة تتمثؿ و  

 Institut National Algérien de la propriété) (1) ناعيةالجزائري لمممكية الص

industrielle) الممكية الصناعية يد الصناعي و الذي حؿ محؿ المعيد الجزائري لمتوح
ي قبؿ ذلؾ كانت المصمحة المختصة تتمثؿ ف،و (2)محؿ المركز الوطني لمسجؿ التجاريو 

   (Office National de la Propriété Industrielle)ةالمكتب الوطني لمممكية الصناعي
كانت و  (3)1963يوليو 10المؤرخ في  248-63الذي أنشئ بموجب المرسـو رقـ 

   ما  كؿ  كذلؾو   التقييسو   الصناعية الممكية   أنواع كافة   ؿتشم   اختصاصاتو
  الممكيةو   الصناعي  لمتوحيد  الجزائري  معيدال  ئػأنش  يتعمؽ بالسجؿ التجاري ،ثـ

 (Institut Algérien de Normalisation et de Propriété Industrielle) يةالصناع
فانتقمت صبلحيات المكتب  (4)1973نوفمبر 21مؤرخ في  ،62-73بناء عمى أمر رقـ 

أما ما يتعمؽ .(5)إلى المعيد الوطني لمممكية الصناعية في ميداف الصناعة والتقييس
وطني لمممكية الصناعية لكف تغيرت تسميتو بالسجؿ التجاري فقد احتفظ بيا المكتب ال
 Centre National du Registre de) وأصبح المركز الوطني لمسجؿ التجاري

Commerce)   تـ تحويؿ كافة أعماؿ المعيد الجزائري لمتوحيد الصناعي 1986وفي 
  وتسميات  الصناعية والنماذج    والرسـو    بالعبلمات   والممكية الصناعية المتعمقة

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
،  يتضمف إنشاء المعيد 1998فيفري  21المؤرخ في  68-98(: الذي أنشئ بموجب المرسـو التنفيذي رقـ 1) 

 . 1998-03-01ريخالصادر بتا 11الجزائري لمممكية الصناعية و يحدد قانونو األساسي،ج ر العدد 
،المتضمف إنشاء المعيد الجزائري لمممكية الصناعية ويحدد 68-98مف المرسـو التنفيذي رقـ  3أنظر المادة  (:2)

 .قانونو األساسي

 .1963يوليو  19،الصادر بتاريخ 49(: ج ر عدد 3)
 .1973نوفمبر  27، الصادر بتاريخ 95(: ج ر عدد 4)
يتضمف إحداث المعيد الجزائري لمتوحيد  1973نوفمبر 21مؤرخ في   62-73مف عمى أمر رقـ  3المادة (: 5)

 ،المرجع السابؽ.الصناعي والممكية الصناعية
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-86المرسـو و   248-68 مرسـوبموجب ال المركز الوطني لمسجؿ التجاري المنشأ إلى
،مع احتفاظ المعيد بصبلحياتو فيما يتعمؽ (1)1986سبتمبر  30في  افالمؤرخ 249
المركز المكمؼ  كانت تتـ لدى باإليداعالخاصة  اإلجراءاتف عميو فإو ت االختراع.ببراءا

غاية صدور المرسـو التنفيذي رقـ  إلى، (2)التجاريةالصناعية و بالممكية بالسجؿ التجاري و 
الصناعية ويحدد قانونو الذي يتضمف إنشاء المعيد الوطني الجزائري لمممكية  98-68

لمعيد الجزائري لمتوحيد الصناعي والممكية الصناعية فيما والذي حؿ محؿ ا األساسي،
يخص صبلحياتو المتعمقة باالختراعات،والرسـو والنماذج الصناعية والعبلمات، وتسميات 

 المنشأ.
مع اإلشارة أف الصبلحيات المتعمقة بالتقييس منحت إلى ىيئة جديدة سميت بالمعيد 

ختصاص المركز الوطني لمسجؿ التجاري وانحصر ا (3)(I.A.N.O.Rالجزائري لمتقييس )
ي مؤسسة المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية ىو في السجؿ التجاري و تنظيمو.
يمارس ي المعيد ميمة الخدمة العمومية و يؤد،و (4)تجاريعمومية ذات طابع صناعي و 

ميداف  مف بيف صبلحيات المعيد فيو  (5)صبلحيات الدولة فيما يتعمؽ  بالممكية الصناعية
 العبلمات :

 تسميات المنشأ.الرسـو والنماذج و دراسة طمبات إيداع العبلمات و  -
تطبيؽ أحكاـ االتفاقيات والمعاىدات الدولية في ميداف الممكية الصناعية التي تكوف  -

 .(6)الجزائر طرفا فييا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
معيد الجزائري لمتوحيد الصناعي يتضمف نقؿ الوصاية عمى ال 1986بتمبرس 30مؤرخ في  248-86مرسـو رقـ  (:1) 
يحوؿ إلى المركز الوطني لمسجؿ التجاري،  1986سبتمبر  30مؤرخ في  249 -86الممكية الصناعية، والمرسـو رقـ و 

ميف الذيف كاف يحوزىـ أو يسيرىـ المعيد الجزائري لمتوحيد الصناعي اليياكؿ  والوسائؿ واألمبلؾ واألعماؿ والمستخد
،الصادر بتاريخ 40ج ر عدد  والممكية الصناعية، فيما يخص عبلمات الطراز، والرسـو والنماذج والتسميات األصمية، 

 .1986أكتوبر  01
 .232المرجع السابؽ،صػ ةي القانوف التجاري الجزائري ػ الحقوؽ الفكريالكامؿ ف : فرحة زراوي صالح،(2)

(3) : Institut Algérien de la  Normalisation.                                                                              

لوطني الجزائري لمممكية يتضمف إنشاء المعيد ا 68-98مف المرسـو التنفيذي رقـ  2أنظر المادة (: 4)
 .سو،المرجع نفالصناعية

 نفسو. ، المرجع68-98رقـ  مف المرسـو التنفيذي 6(: أنظر المادة 5)
 .، المرجع السابؽوتسجيميا الذي يحدد كيفيات إيداع العبلمات 277ػ05مف المرسـو التنفيذي رقـ  8(: المادة 6)
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عقود بيع ىذه قود التراخيص و عالخاصة بحقوؽ الممكية الصناعية و تسجيؿ العقود  -
 الحقوؽ.

 يـ الشيادات التي تسمح بممارسة الحقوؽ.تسم -
التعديبلت المتعمقة  التي يسجؿ فيو كافةع كؿ العبلمات في سجؿ العبلمات و جم -

 أصحاب الحؽ عمييا.بالعبلمات و 
 ممف الطمب.ـ 1-3

يتضمنو ممؼ طمب تسجيؿ  ما 277-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  4حددت المادة 
 الطمب يجب أف يتضمف ما يمي:ف إطبقا ليذه المادة فالعبلمة، و 

 ؛تضمف اسـ المودع و عنوانو الكامؿي (1)طمب تسجيؿ يقدـ في االستمارة الرسمية -1
صورة مف العبلمة عمى أف ال يتعدى مقاسيا اإلطار المحدد ليذا الغرض في  -2

ذا كاف الموف عنصرا ممو  االستمارة الرسمية،  ،عمى المودعيشكؿ ميزة لمعبلمةيزا لمعبلمة و ا 
 أف يرفؽ الطمب بصورة ممونة لمعبلمة؛

 قائمة واضحة و كاممة لمسمع و الخدمات ؛ -3

 .(2)وصؿ يثبت دفع رسـو اإليداع و النشر المستحقة -4
بالنسبة لمشخص الذي يطالب بأولوية إيداع سابؽ فعميو التصريح بذلؾ عند طمب و 

أشير مف تاريخ إيداع  3التسجيؿ مع إرفاقو بنسخة رسمية ليذا اإليداع في أجؿ أقصاه 
 الممثموف مف قبؿ وكيؿ،اب الطمبات المقيموف في الخارج و أما أصح.(3)طمب التسجيؿ

 مؤرخة وممضاة وتحمؿ اسـ الوكيؿ وعنوانومب تسجيؿ العبلمة بوكالة فيجب أف يرفؽ ط
 .(4)أف تشمؿ الوكالة كؿ األعماؿ القانونيةو 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (المتعمؽ بطمب تسجيؿ عبلمة.4أنظر الممحؽ رقـ) (:1)
( المتعمؽ بالرسـو المطبقة عمى 6الرسـو و كذا الممحؽ رقـ )  المتعمؽ بإيصاؿ دفع(5أنظر الممحؽ رقـ) (:2)
 .اتعبلمال
 .،المرجع السابؽإيداع العبلمات وتسجيميا يحدد كيفيات 277-05المرسـو التنفيذي رقـ  مف 5(: المادة 3)
 .،المرجع نفسو277-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  7(: أنظر المادة 4)
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 إجراء اإليداع: - 1-4
ؿ إلى المودع أو ارسيـ أو إتسمب تقوـ المصمحة المختصة بعد تسميـ ممؼ طمب اإليداع
في و  .(1)اعة اإليداعسوتتضمف تاريخ و  ؿ تحمؿ تأشيرتياوكيمو نسخة مف طمب التسجي

ف المودع يمكف لو قبؿ تسجيؿ ي الوثائؽ المودعة فإحالة وجود أخطاء مادية واردة ف
  .(2)العبلمة طمب استدراؾ األخطاء المادية

ذا و العبلمة في أي وقت قبؿ التسجيؿ،كما يمكف المودع أو وكيمو سحب طمب تسجيؿ  ا 
ة وممضاة ب بوكالة خاصة مؤرخقدـ طمب السحب مف طرؼ وكيؿ فيجب إرفاؽ ىذا الطم

 .(3)عنوانوتحمؿ اسـ الوكيؿ و 
 .فحص ممف اإليداع -2

قبؿ تسجيؿ العبلمة يقوـ المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية بفحص ممؼ إيداع 
 .يةناحية الموضوعالمف و  يةناحية الشكمالالعبلمة مف 

 .يةناحية الشكمالفحص  ممف اإليداع من  -2-1
ذلؾ إذا استوفى كؿ الشروط مف ناحية الشكؿ و  ة المختصة ممؼ اإليداعتفحص المصمح

ـ استيفاء اإليداع ليذه في حالة عدالذكر في ممؼ طمب تسجيؿ العبلمة، و  السالفة
مع إمكانية تمديد ميمة شيريف لممودع لتسوية طمبو  ف المصمحة المختصة تمنحالشروط فإ

في و  مى طمب معمؿ مف صاحب اإليداع.ىذا األجؿ عند االقتضاء لنفس المدة بناء ع
في و  لمصمحة المختصة ترفض طمب التسجيؿف اعدـ التسوية في اآلجاؿ المحددة فإحالة 

 .(4)ىذه الحالة ال تسترد الرسـو المدفوعة
 :يةناحية الموضوعالفحص ممف اإليداع من  - 2-2

د أف يتبيف ليا بعص طمب اإليداع مف ناحية الشكؿ، و بعدما تقـو المصمحة المختصة بفح
 أنو استوفى الشروط الشكمية تقوـ بفحص ممؼ اإليداع مف ناحية الموضوع.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
،المرجع يميايحدد كيفيات إيداع العبلمات وتسج 277-05التنفيذي رقـ  مف المرسـو 3مف المادة  2(: أنظر الفقرة 1)

 .السابؽ
 نفسو. ،المرجع 277-05رقـ  مف المرسـو التنفيذي 8(: أنظر المادة 2)
 نفسو.،المرجع  277-05رقـ  مف المرسـو التنفيذي 9(:  المادة 3)
 نفسو.  ،المرجع 277-05رقـ  مف المرسـو التنفيذي 10(:  المادة 4)
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عبلمة مطابقة لمقانوف أـ نت اليتضمف الفحص مف ناحية الموضوع،البحث ما إذا كاو 
التسجيؿ المنصوص عمييا قانونا  ،أي التأكد مف عدـ وجود أي سبب مف أسباب رفضال
 .(1)المتعمؽ بالعبلمات 06-03مف األمر  7التي تضمنتيا المادة و 
تجدر اإلشارة  أنو قبؿ إيداع العبلمة يمكف لمشخص الذي يرغب في إيداعيا أف يتقدـ و 

لمعرفة إذا سبؽ اتخاذ عبلمة مماثمة ية إلى المصمحة المختصة ف األسبقبطمب البحث ع
، ويعتبر ذلؾ ضروري قبؿ إيداع أي طمب لتسجيؿ (2)أو مشابية لتمؾ المراد إيداعيا

في حالة العبلمة حتى ال يفاجأ المودع بعد ذلؾ بالرفض أو بدعوى قضائية ترفع ضده 
ذا تبيف لممصمحة المختصة أفو  .المساس بحقوؽ الغير العبلمة المودعة مستثناة مف  ا 

مف األمر رقـ  7التسجيؿ  لسبب أو عدة أسباب مف أسباب الرفض الواردة في المادة 
طمب منو تقديـ تالمختصة تبمغ المودع و ف المصمحة فإ (3)بالعبلماتالمتعمؽ  03-06

س مع إمكانية تمديد األجؿ لنفه شيراف ابتداء مف تاريخ التبميغ مبلحظاتو في أجؿ أقصا
 .(4)المدة بناء عمى طمب معمؿ مف صاحب الطمب

ف المصمحة لعبلمات المستثناة مف التسجيؿ، فإفيما يخص تقدير التشابو فيما يخص او 
التشابو يخص . و (5)المختصة تأخذ بعيف االعتبار الموافقة الكتابية لصاحب الحؽ األسبؽ

 جزائر تـ استخدامو لسمعالرموز المشابية لعبلمة أو السـ تجاري يتميز بالشيرة في ال
ابية لعبلمة كانت محؿ طمب تسجيؿ يضاؼ إلى ذلؾ الرموز المشو  .(6)مشابيةمماثمة و 

 أو محؿ تسجيؿ يشمؿ سمعا أو خدمات مشابية لتمؾ التي سجمت مف أجميا العبلمة ،إذا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .،المرجع السابؽيحدد كيفيات إيداع العبلمات وتسجيميا 277-05مف المرسـو التنفيذي رقـ 11(:  المادة 1)
 ( المتعمؽ باستمارة طمب البحث عف األسبقية.7أنظر الممحؽ رقـ) (:2)
ف  م ت قد وسع مف نطاؽ العبلمات المستثناةيبلحظ أف المشرع الجزائري خبلفا لمتشريع السابؽ لمعبلما (:3)

لعبلمات المخالفة التي تخضع لمفحص مف حيث المضموف ،إذ أف القانوف السابؽ قد قصرىا فقط عمى االتسجيؿ و 
المتعمؽ بعبلمات  57-66ف األمر رقـ م 4كذا السمات المحظورة،راجع المادة و  اآلداب العامة،لمنظاـ العاـ و 

 . ،المرجع السابؽالمصنع والعبلمات التجارية
،المرجع العبلمات وتسجيميا يحدد كيفيات إيداع 277-05مف المرسـو التنفيذي رقـ 12المادة مف  3و 2الفقرة  (: 4)

 .السابؽ
 .نفسو ،المرجع277-05رقـ  المرسـو التنفيذي مف12دة مف الما 3الفقرة  (: 5)
 .، المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مف األمر رقـ  8المادة   (:6)
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إذا تبيف لممصمحة المختصة في حالة ما و  ،(1)عماؿ أف يحدث لبسامف شأف ىذا االست كاف
مطابؽ لجزء فقط مف السمع والخدمات المبينة في  ف أنوأثناء الفحص مف حيث المضمو 

 .(2)الخدمات تسجؿ العبلمة إال ليذه السمع و نو الالطمب فإ
موافقتو يبلحظ أف المشرع لـ يتطرؽ إلى الحالة التي لـ يتقدـ فييا صاحب الحؽ بو 

الكتابية أو في حالة رفضو.كما أنو  كاف مف األحسف لو أف المشرع أخذ بنظاـ المعارضة 
تضمنتو بعض  في تسجيؿ العبلمة ،إذا كاف مف شأف التسجيؿ المساس بحقوؽ الغير كما

كذا عيد االعتراض عمى طمب التسجيؿ ،و مع تحديد موا الفرنسي عكالتشري التشريعات
القضايا المطروحة أماـ ،إذ مف شأف ذلؾ التخفيؼ مف (3)المعارضةالطعف في حالة قبوؿ 

 اقتصاد في الوقت . المحاكـ و 

مات الممتدة حمايتيا بالنسبة لفحص العبلمات الدولية، تخضع التسجيبلت الدولية لمعبلو 
الجزائر إلى الفحص التمقائي  في إطار االتفاقات الدولية التي انضمت إليياإلى الجزائر 

مدرجة ضمف غير أنيا صحتيا و مدى مف أجؿ التحقؽ مف المصمحة المختصة مف قبؿ 
 (4)المتعمؽ بالعبلمات 06-03مف األمر  7يؿ طبقا لممادة مستثناة مف التسجالرموز ال

الفحص مف ناحية لعبلمات الوطنية مف حيث وىي تخضع لنفس القواعد المطبقة عمى ا
 كذا فيماو  حالة الرفض وتمديد اآلجاؿ،تقديـ المبلحظات في مف حيث مواعيد المضموف و 

إذ أنو في حالة الرفض لسبب أو عدة أسباب مف .يخص تقدير التشابو بيف العبلمات
، فإف المصمحة 06-03مف األمر رقـ  7يا في المادة أسباب الرفض المنصوص عمي

 ويتـ تمديد األجؿ ميمة شيريف لتقديـ مبلحظاتو، المختصة تمنح صاحب التسجيؿ الدولي
 .(5)المدة بناء عمى طمب معمؿ منو)صاحب الطمب( لنفس
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .المرجع السابؽ 06-03األمر رقـ  مف 9المادة   (:1)
 .،المرجع السمبؽإيداع العبلمات وتسجيميايحدد كيفيات  277ػ05مف المرسـو التنفيذي رقـ 12مف المادة  4(: الفقرة 2)
 راجع في موضوع المعارضة في تسجيؿ العبلمة:  (:3)

CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques de fabrique, de commerce  ou de 

service, op. cit.,pp44. 45.                                                                                                       
، المرجع يحدد كيفيات إيداع العبلمات وتسجيميا 277-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  13مف المادة  1الفقرة(: 4)

 .السابؽ
 .،المرجع نفسو277-05رقـ  مف المرسـو التنفيذي  13مف المادة   3و الفقرة  2الفقرة  (:5)
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جاري يتميز مة المراد تسجيميا مشابية لعبلمة أو السـ تفي حالة ما إذا كانت العبلو 
تـ استخدامو لسمع مشابية تنتمي لمؤسسة أخرى إلى درجة إحداث بالشيرة في الجزائر و 

تسجيؿ تضميؿ بينيما،أو كانت العبلمة المراد تسجيميا مشابية لعبلمة كانت محؿ طمب 
ف ف أجميا العبلمة فإمؾ التي سجمت متسجيؿ يشمؿ سمعا أو خدمات مشابية لتأو 

كذلؾ في حالة ما إذا ما أدى دير التشابو بيف العبلمات ،و المصمحة المختصة تقوـ بتق
تأخذ بعيف االعتبار الموافقة الكتابية  بقياميا بذلؾ فإنيا و  ،ذلؾ إلى إحداث تضميؿ أو خمط

 .(1)لصاحب الحؽ األسبؽ

 .تجـديد اإليـداعـ 3
عشر سنوات ،إذ نص المشرع عمى أف مدة تسجيؿ العبلمة ينتج إيداع العبلمة أثاره طيمة 

مع إمكانية تجديد  (2)سنوات تسري بأثر رجعي ابتداء مف تاريخ إيداع الطمب10تحدد ب
  .(3)سنوات 10التسجيؿ لفترات متتالية تقدر ب

عميو يمكف لصاحب العبلمة الذي يرغب في االحتفاظ بيا أف يتقدـ بطمب تجديدىا أماـ و 
لمعبلمة  وىكذا يمكف أف تستمر الحماية القانونية .(4)لمختصة كمما انتيت مدتياالمصمحة ا
انونا،فعدد ذلؾ بتجديد اإليداع كمما انتيت المدة المحددة قو  سنوات 10ألكثر مف 

 .(5)يسري التجديد مف اليـو الذي يمي تاريخ انقضاء التسجيؿالتجديدات غير محدد، و 

الطمب يـ طمب التجديد إلى المصمحة المختصة و يكوف يتـ تجديد اإليداع عف طريؽ تقدو 
اإلجراءات المطموبة في اإليداع األوؿ ،مع دفع رسـو التجديد في مستوفيا لنفس الشروط و 

 أشير عمى األكثر التي تمي انقضاء 6أشير التي تسبؽ انقضاء التسجيؿ أو  6ميمة  
 أي تعديؿ جذري  يشترط في تجديد تسجيؿ العبلمة أف ال يتضمفو .(6)التسجيؿ

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
،المرجع العبلمات وتسجيميا يحدد كيفيات إيداع 277-05مف المرسـو التنفيذي رقـ   13المادة  مف 4الفقرة  (:1)

 .السابؽ
 .،المرجع السابؽتعمؽ بالعبلماتالم، 06-03مف األمر  5مف المادة  2أنظر الفقرة  (:2)
 .،المرجع نفسو06-03ف األمرم 5مف المادة 3قرة أنظر الف (:3)
 ( المتعمؽ بنموذج طمب تجديد العبلمة. 08(: أنظر الممحؽ رقـ )4)
 .،المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مف األمر  5مف المادة  4لفقرة (: ا5)
 .، المرجع السابؽيحدد كيفيات إيداع العبلمات وتسجيميا 277-05رقـ  مف المرسـو التنفيذي 18 (: المادة6)
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ال اعتبر إيداعا ،و (1)الخدمات المعنية  إضافة قي قائمة السمع أو مة أو العبلفي نموذج  ا 
 .(3)المشرع الفرنسي أيضاىذا ما نص عميو ،و (2)جديدا

ؿ التي تثبت بأف بأف يرفؽ طمب التجديد بكؿ الوسائ إلى ذلؾ أوجب المشرعباإلضافة 
. وبناء عمى (4)خبلؿ السنة التي تسبؽ انقضاء التسجيؿ بطريقة جدية العبلمة قد استعممت

أنو قاـ  أف يثبت يطمب تجديد اإليداعيحتفظ مالؾ العبلمة بعبلمتو و يكفي حتى  ذلؾ
فحتى و  باستغبلليا في السنة التي تسبؽ انقضاء التسجيؿ  .ـ باستغبلليا قبؿ ذلؾلـ يق ا 

قا لممادة المشرع الجزائري اشترط لطمب التجديد أف تكوف العبلمة قد استعممت وف أفمع 
 :التي تنصالمتعمؽ بالعبلمات  06-03مف األمر رقـ  11
مرتبط باالستعمال الجدي لمعالمة عمى "أن ممارسة الحق المخول عن تسجيل العالمة  

 .مةالسمع أو توضيبيا أو عمى صمة مع الخدمات المعرفة بالعال
 ماعدا في الحاالت اآلتية: (5)يترتب عمى عدم استعمال العالمة إبطاليا

 سنوات دون انقطاع، 3إذا لم يستغرق عدم االستعمال أكثر من 1-
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عمى أنو:يحدد كيفيات إيداع العبلمات وتسجيميا،  277-05تنفيذي رقـ ـ مف مرسو  17المادة  (: حيث تنص1) 
جمادى  19المؤرخ في  06-03مف األمر رقـ  5يجب أال يتضمف تجديد تسجيؿ العبلمة المنصوص عمييا في المادة "

إضافة في  و المذكور أعبله،أي تعديؿ جذري في نموذج العبلمة أو 2003يوليو سنة  19الموافؽ  1424األولى عاـ 
 . "قائمة السمع أو الخدمات المعنية

 عمى أنو: يحدد كيفيات إيداع العبلمات وتسجيميا 277-05التنفيذي رقـ مرسـو المف  20المادة  (: حيث تنص2)
،إيداعا جديدا،و تبقى أولوية التسجيؿ الخدمات أوفي قائمة السمع  إضافةيتطمب كؿ تعديؿ في نموذج العبلمة أو "

 ية حتى في حالة شطب ىذا التسجيؿ".السابؽ سار 
(3) : Art L712-9 C fr propr intell :Toute modification du signe ou extension de la liste des 

produits ou services doit faire l’objet d’un nouveau dépôt .                                                   

 العبلمات وتسجيميا، عمى أنو:  يحدد كيفيات إيداع 277-05ـ مف المرسـو التنفيذي رق 19المادة  تنص  (:4)
....خبلؿ 06 -03مف األمر  11" يرفؽ طمب التجديد بكؿ الوسائؿ التي تثبت بأف العبلمة قد استعممت وفقا لممادة 

 .السنة التي تسبؽ انقضاء التسجيؿ"
تعمؽ بسقوط الحؽ و ليس باإلبطاؿ كما جاء بو خطأ المشرع الجزائري د/فرحة زراوي صالح أف األمر ىنا ي حسب(: 5)

كانت ىذه األخيرة مف قبيؿ الرموز المستبعدة ،إذ ال يقرر إبطاؿ تسجيؿ العبلمة إال إذا في النص بالصياغة العربية
المرجع السابؽ  -ة الحقوؽ الفكري –، الكامؿ في القانوف التجاري الجزائري د/فرحة زراوي صالح . أنظربحكـ القانوف

 .241ص 
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لم يقم مالك العالمة قبل انتياء ىذا األجل بتقديم الحجة بأن ظروفا عسيرة  إذا 2- 
 ."حالت دون استعماليا،ففي ىذه الحالة يسمح بتمديد األجل إلى سنتين عمى األكثر

 -05مف المرسـو التنفيذي رقـ 19ىكذا يبلحظ أف ىذا النص يخالؼ مضموف المادة و 
الذي  فيما يخص تجديد التسجيؿ ،يحدد كيفيات إيداع العبلمات وتسجيميالذي ا 277

نص عمى أف طمب التجديد يرفؽ بكؿ الوسائؿ التي تثبت بأف العبلمة قد استعممت وفقا 
 .المذكورة أعبله خبلؿ السنة التي تسبؽ انقضاء التسجيؿ 11لممادة 

النص و  التشريعي ض بيف النصفي ىذا الصدد ترى د/فرحة زراوي صالح أف ىناؾ تناقو 
 11األمر الذي يفرض تعديؿ ىذا األخير لجعؿ مضمونو مطابقا لفحوى المادة  التنظيمي،
مف جب استعماؿ العبلمة بصورة جدية،و مف جية عمى وا تنصالتي  ،06-03مف األمر

أنو يسمح لصاحب العبلمة و  ،لتي تؤدي إلى سقوط الحؽ عميياجية أخرى عمى المدة ا
زائد سنتيف إذا أثبت وجود  سنوات 3ظ بيا إذا كاف عدـ االستغبلؿ ال يتجاوز االحتفا

ال يسمح  بعد ىذه المدةسنوات،و  5لحالة يصبح الحد األقصى في ىذه او  ،ظروؼ عسيرة 
     .(1)أف يتمسؾ بحقو عمى العبلمة العبلمةلصاحب 

  
 نشرــل والــالتسجيثانيا: 

المصمحة المختصة  قياـو  فقا لؤلصوؿ المحددة قانونابعد إتماـ إجراءات إيداع العبلمة و 
 ما إذا في حالة الموضوعية ،فإنيا تتولى تسجيميالشكمية و بفحص العبلمة مف الناحية ا

 .افرىا قانونامضمونا لمشروط الواجب تو بلمة محؿ اإليداع مستوفية شكبل و تبيف ليا أف الع
 لوطني الجزائري لمممكية الصناعيةيقصد بالتسجيؿ القرار الذي يتخذه مدير المعيد او 

العبلمات   الذي يذكر فيو كافةبلمة في فيرس خاص يمسكو المعيد و قيد العب والمتعمؽ 
تسجيميا حسب   تـ  األخرى التي  التجاريةوباقي  حقوؽ  الممكية  الصناعية  و 

   مشروطفالمصمحة المختصة تتولى قيد العبلمات التي تبيف ليا أنيا مستوفية ل.(2)األصوؿ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .237المرجع السابؽ ص  -الحقوؽ الفكرية  –، الكامؿ في القانوف التجاري الجزائري فرحة زراوي صالح (:1)
 .238(: المرجع نفسو،ص2)
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أو مف ناحية الموضوع في سجؿ خاص،كما أنيا تقيد فيو  القانونية سواء مف ناحية الشكؿ
بعد قياـ المصمحة المختصة بتسجيؿ العبلمة فإنيا تسمـ و .(1)كؿ العقود الخاصة بالعبلمة

 شخص يمكف .كما نص المشرع عمى أف كؿ(2)لصاحب التسجيؿ أو لوكيمو شيادة تسجيؿ
 :مي بعد تسديد الرسـو المستحقة الحصوؿ عمى ما ي مف
 ضـ كؿ البيانات المقيدة في السجؿ؛يادة تعريؼ تش -1
 .(3)استنساخ لما قيد في السجؿ أو شيادة تثبت عدـ وجودىا -2

شيادة تسجيؿ عف كؿ عبلمة كما تسمـ المصمحة المختصة لصاحب التسجيؿ أو وكيمو 
تجدر اإلشارة أف المشرع اعتبر أف تاريخ التسجيؿ ىو تاريخ اإليداع،إذ نص و .مسجمة
 و:عمى أن

( سنوات تسري بأثر رجعي ابتداء من تاريخ 13"..... تحدد مدة تسجيل العالمة بعشر)
 .(4)إيداع الطمب"

ذلؾ  بالنص عمى أف لمتسجيؿ اريخ التسجيؿ ىو تاريخ اإليداع و ىكذا فالمشرع اعتبر تو 
أثر رجعي مع العمـ أف عممية إيداع العبلمة مختمفة عف عممية تسجيميا،كما تبيف في 

 كؿ منيما.    تعريؼ
فاإليداع ىو اإلجراء الذي بمقتضاه يطمب شخص مف المصمحة المختصة بتسجيؿ 

ؽ أو عف طري بتسميـ الممؼ المتعمؽ بالعبلمة المراد تسجيميا، مباشرة وذلؾ العبلمة
الذي يقـو بو مدير المعيد الوطني الجزائري و  البريد،أما التسجيؿ فيو إجراء الحؽ لئليداع 

  السجؿ الخاص بالعبلمات.قيد العبلمة في بيدؼ اعية لمممكية الصن
اريخ التسجيؿ ىو تاريخ اإليداع ىو ضماف الحماية لممودع ر تااعتب ولعؿ الغرض مف

وذلؾ لكوف أف في تاريخ اإليداع يتحدد بدقة صاحب الحؽ في العبلمة باعتباره األوؿ مف 
 قاـ بإيداع العبلمة.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .، المرجع السابؽالعبلمات وتسجيميا يحدد كيفيات إيداع 277-05تنفيذي رقـ المرسـو المف 14المادة  (:1)
 :عمى أنويحدد كيفيات إيداع العبلمات وتسجيميا،   277-05رقـ   تنفيذيالمرسـو ال مف 16المادة  تنص(: 2)
 ."سمـ المصمحة المختصة لصاحب التسجيؿ أو لوكيمو شيادة تسجيؿ عف كؿ عبلمة مسجمةت" 
 .،المرجع السابؽيحدد كيفيات إيداع العبلمات وتسجيميا 277-05المرسـو التنفيذي رقـ مف  15(:  المادة 3)
 .،المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مف األمر  5مف المادة  2أنظر الفقرة  (:4)
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في سجؿ خاص بقيد العبلمة  المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية د أف يقوـبعو 
عممية شير إيداع العبلمة في النشرة الرسمية "يقصد بالنشر و  ،(1)يتولى بعد ذلؾ نشرىا

 يا تجديداتو العبلمات بلت تسجيكؿ ما يتعمؽ ب.حيث تنشر في النشرة الرسمية (2)"لمعبلمات
لغائياإبطاليا و ك مف تغييرات طرأ عميياكؿ ما يباإلضافة إلى   .(3)ا 

 

 نيالثا المطمب
 انقضاءهو  الحق في العالمة آثار ميالد

الشكمية المتعمقة بالعبلمة مة باستيفاء الشروط الموضوعية و إف اكتساب الحؽ في العبل
 باعتباره األوؿ مف قاـ بإيداع طمب تسجيؿ العبلمة وفقاجعؿ صاحبيا مالكا شرعيا ليا ي

متعمقة بالعبلمة اكتساب الحؽ في العبلمة آثار ىامة  ويترتب عمى .لقانوفيقتضيو ا لما
في  المعروفة ترتب عمى اكتساب الممكيةتالتي يمكف أف  اآلثاروىي تختمؼ عف  وبمالكيا

وباقي عناصر الممكية الصناعية  القواعد العامة نظرا لخصوصية الحؽ في العبلمة
ف كانت تتضمف حؽ األمر الذي ا األوؿ( )المطمب ستبعدىا مف نطاؽ الحقوؽ العينية وا 

في العبلمة يتميز ىو األخر عف باقي  الحؽ كما أف ،استئثار المالؾ بموضوع الحؽ
طويمة في حالة استيفاء حقوؽ الممكية الصناعية وذلؾ في إمكانية االحتفاظ بو لمدة 

ال فإف مصير ىذاالشروط المفروضة قانونا، و  إذا توافر سبب  نقضاء سيكوف االالحؽ  ا 
 الثاني(.  )المطمباالنقضاء المنصوص عمييا قانونامف أسباب 

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
    .،المرجع السابؽوتسجيميا العبلمات يحدد كيفيات إيداع 277-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  29المادة  (:1)
 .  239المرجع السابؽ،ص -الحقوؽ الفكرية  –الكامؿ في القانوف التجاري الجزائري فرحة زراوي صالح، (:2)
 .،المرجع السابؽالعبلمات وتسجيميا يحدد كيفيات إيداع  277-05مف المرسـو التنفيذي رقـ 30المادة  (:3)
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 األول الفرع
 المةالحق في الع ميالد آثار

فباستيفاء  ،واقعي في آف واحدة العبلمة تمتعيا بوجود قانوني و يترتب عمى اكتساب ممكي 
ضد أي شكؿ مف أشكاؿ  العبلمة بحماية قانونية الشروط الموضوعية والشكمية تحضى

يتمتع مالكيا بحؽ استئثاري في كما  (،أوال) وفقا لممدة المحددة قانونااالعتداء عمييا 
يكوف لو حؽ التصرؼ فييا  (، باإلضافة إلى ذلؾاثاني)نطاؽ المحدد قانونافي ال استغبلليا

 (.اثالثبعوض أو بغير عوض)
 

 .لمعالمة الحماية القانونية الحق فيأوال:
ف العبلمة غير المسجمة عميو فإو  ،قانونا حمايتياحؽ يترتب عمى اكتساب ممكية العبلمة 

ال تتمتع بالحماية  (1)تعمؽ بالعبلماتالم 06-03مف األمر رقـ  5طبقا ألحكاـ المادة 
 حتى ولو استوفت الشروط الموضوعية لصحتيا، ونية وفؽ أحكاـ قانوف العبلماتالقان
 لتمييز السمع والخدمات، تخاذ عبلمةاب كؿ صانع وكؿ تاجر خاصة أف ىذا األخير ألـزو 

 . كما أنو رتب عقوبات عمى مخالفة ذلؾ
سنوات  10ى بيا العبلمة بحماية القانوف وىي تقدر بلقد حدد المشرع المدة  التي تحضو 

ف الحؽ وعميو فإ ،(2)لكوف التسجيؿ كما سمؼ الذكر لو أثر رجعي تبدأ مف تاريخ اإليداع
أراد مالكيا مدة ،إال أنو قد يكوف مؤبدا إذا في العبلمة ىو حؽ مؤقت بما أنو محدد ال

 .(3)سنوات 10انقضاء كؿ تجديدىا بعد  ذلؾ عف طريؽمدة أطوؿ و االحتفاظ بيا ل
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :أنوعمى   المتعمؽ بالعبلمات 06-03مف أمر  5(:حيث تنص الفقرة األولى مف المادة 1)
  "يكتسب الحؽ في العبلمة بتسجيميا لدى المصمحة المختصة". 
 أنو:  المتعمؽ بالعبلمات عمى 06-03مف األمر  5 المادة  مف  3والفقرة  2الفقرة  تنص (:2)
دوف المساس بحؽ األولوية المكتسب في إطار تطبيؽ االتفاقات الدولية المعموؿ بيا في الجزائر،تحدد مدة تسجيؿ "

تجديد التسجيؿ لفترات متتالية تقدر  .يمكف"الطمب إيداع( سنوات تسري بأثر رجعي ابتداء مف تاريخ 10العبلمة بعشر )
 المحددة في النصوص المتخذة لتطبيؽ ىذا األمر". ( سنوات وفقا لؤلحكاـ10بعشر )

  .166(: راجع في ذلؾ تجديد اإليداع،ص3)
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تجديد  نص عمى إمكانية بما أنومرات التجديد  مع اإلشارة أف المشرع لـ يحدد عدد
مقدـ التاجر و أنو مف مصمحة الصانع و  وات.كماسن 10التسجيؿ لفترات متتالية تقدر ب

القياـ بتجديدىا لما لذلؾ مف الخدمات و مة لتمييز المنتجات و الخدمة االحتفاظ بنفس العبل
وخير دليؿ عمى ذلؾ  تكتسب شيرة  بمرور الزمفف العبلمة تزداد قيمتيا و أىمية لكوف أ

تبر مف أشير العبلمات عمى والتي تع 1886عبلمة "كوكا كوال" التي يعود تاريخيا إلى 
 كما .المستوى العالمي وتحتؿ المرتبة األولى في ترتيب العبلمات مف حيث قيمتيا المادية

 عنيا حتى تكتسب ثقة الجميور يتطمب مبالغ مالية كبيرة أف اتخاذ عبلمة أخرى واإلعبلف
 . اليستياف بيا

 حق احتكار استغالل العالمةثانيا:
 لمترتبة عف اكتساب الحؽ فييا  فإفاالتي تتمتع بيا العبلمة و  ونيةإلى جانب الحماية القان
منع الغير مف استعماليا دوف و  بحؽ احتكار استغبللياأيضا مالكيا الشرعي يتمتع 

  :أف المشرع عمى ولقد نص،منو إذفالحصوؿ عمى 
 .(1)"الخدمات التي يعينيا ليالصاحبيا حق ممكيتيا عمى السمع و  تسجيل العالمة يخول"
تسجيؿ العبلمة يمنح مالؾ ىذه األخيرة حؽ ممكيتيا عمى منتجات أو خدمات  فعميو فإو 

عميو ال يكوف لصاحب العبلمة الحؽ و  ،أي تمؾ التي تغطييا العبلمة دوف غيرىا،معينة
السمع  أو   فماؿ ذات العبلمة لتمييز سمع أو خدمات مختمفة  عفي منع الغير مف استع
ناء إيداع عبلمتو وذلؾ طبقا لمبدأ تخصيص العبلمة إذ أف ىذه الخدمات التي حددىا أث

األخيرة تحضى بحماية القانوف في حدود ىذه المنتجات والخدمات والتي تـ تحديدىا أثناء 
خوؿ صاحبو حؽ احتكار الحؽ في ممكية العبلمة ي أف المشرع كما نص .(2)إيداع العبلمة

تجاريا دوف ترخيص مسبؽ منو عمى سمع أو ومنع الغير مف استعماؿ عبلمتو   استغبلليا
  .(3)خدمات مماثمة أو مشابية لتمؾ التي سجمت العبلمة مف أجميا

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .، المرجع السابؽماتالمتعمؽ بالعبل 06-03ف األمر م 9مف المادة 1(: الفقرة1)
ف طمب فإ ،العبلمات وتسجيميا يحدد كيفيات إيداع ،277-05مف المرسـو التنفيذي   4لمادة مف ا 3مفقرة طبقا لو  (:2)
 الخدمات.جيؿ العبلمة يتضمف قائمة واضحة وكاممة لمسمع و تس

 .بؽ، المرجع الساالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مر رقـمف األ 9مف المادة  2(: الفقرة 3)
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بالتالي يعود لصاحب العبلمة فقط في استعماؿ  عبلمتو  لتمييز السمع أو  الخدمات  
دوف ترخيص منو.مع العمـ أف حظر تجاريا الغير  مف استعماليا ولو منع   التي  حددىا،

نما أيضا المنتجات والخدمات نفس المنتجات أو الخدمات و  استعماليا ال يشمؿ فقط ا 
وذلؾ لكوف استعماؿ ذات العبلمة عمى  مت العبلمة مف أجمياالمشابية لتمؾ التي سج

ر  ويولد االعتقاد لديو منتجات أو خدمات مشابية مف شأنو إثارة الخمط في ذىف الجميو 
 . بوجود صمة مباشرة بيف تمؾ المنتجات أو الخدمات ومالؾ العبلمة

لى جانب ذلؾ أيضا نص المشرع أف لصاحب العبلمة التمسؾ بالحؽ الم خوؿ بموجب وا 
تسجيؿ العبلمة في مواجية الغير الذي يستعمؿ تجاريا عبلمة أو رمزا أو اسما تجاريا 

خدمات مطابقة أو مشابية دوف ترخيص لمبس بيف سمع و ا درجة إثارة مشابيا إلى
ف مالؾ العبلمة لو أيضا التمسؾ بحقو في مواجية الغير الذي فإوطبقا لذلؾ . (1)المالؾ

نما حتىفقط عبلمة مشابية لعبلمتو و ليس  يقـو باستعماؿ إذا كاف ،اسما تجاريا مشابيا ا 
مات مماثمة أو مشابية لممنتجات منتجات أو خد يخص ،  أي (2)في نفس قطاع النشاط

 أف يثيرمف شأف ىذا االستعماؿ  التي مف أجميا سجؿ عبلمتو، وأف يكوفالخدمات و 
 الخمط في ذىف الجميور.

 مشيورة فمقد نص المشرع عمى أف:وبالنسبة لصاحب العبلمة ال
"لصاحب عالمة ذات شيرة في الجزائر حق منع الغير من استعمال عالمتو دون رضاه  

  .(3)أعاله" 7المادة  من 8الفقرة  وفقا لمشروط المنصوص عمييا في
وطبقا لذلؾ خوؿ القانوف لصاحب العبلمة المشيورة المسجمة الحؽ في منع الغير مف 

 سواء لتمييز منتجات أو خدمات مماثمة أو مشابية وحتى رضاهدوف  استعماؿ عبلمتو
 ويتعمؽ األمر ىنا بالعبلمة المشيورة .مختمفة عف تمؾ التي تغطييا العبلمة المشيورة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .، المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مف األمر 9مف المادة  3(:  الفقرة 1)
(: في ىذه الحالة يكوف إيداع العبلمة سابؽ التخاذ ذات التسمية كاسـ تجاري، ويجوز لصاحب العبلمة منع 2)

جب حماية أنو يفيرى جانب مف الفقو  استخدامو، أما إذا كاف العكس أي أف استعماؿ االسـ التجاري سابقا لمعبلمة
إلشارة أنو يشترط في الحالتيف استعماؿ االسـ أو العبلمة في نفس قطاع النشاط التجاري أو في االسـ التجاري.مع ا

–محؿ التجاري والحقوؽ الفكرية ال –الكامؿ في القانوف التجاري الجزائري  نشاط مشابو.أنظر فرحة زراوي صالح،
   .98المرجع السابؽ،ص

 .، المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مف األمر 9مف المادة  األخيرة(:  الفقرة 3)
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تحت  المتعمؽ بالعبلمات 06-03األمرالثالث مف المسجمة بما أف النص جاء في القسـ 
 احتكار  في مالؾ العبلمة حؽ .مع اإلشارة أفاف " الحقوؽ المخولة عف التسجيؿ"عنو 

مؿ اإلقميـ إذ أف حماية العبلمة يشمؿ كا إقميـ دولتو، حدود ينحصر فقط داخؿ ااستعمالي
استعماؿ ذات العبلمة لتمييز  بالتالي فبل يكوف لصاحبيا حؽ منع اآلخريف مف و  ،الوطني

 .(1)ذلؾ تطبيقا لمبدأ إقميمية العبلمةو  الصناعة أو الخدمة في دولة أخرى ذات التجارة أو 
ة وفقا لما تقضي بو اتفاقي العبلمة التي تـ تسجيمياى مف مبدأ إقميمية العبلمة، يستثنو 

ذه األخيرة تتمتع بحماية باريس لحماية الممكية الصناعية عمى المستوى الدولي،إذ أف ى
ف لـ يتـ و بحماية القانوف حتى  متمتعة بشيرة في الجزائرالعبلمة ال دولية، كما تتمتع ا 

  .تسجيميا
 .حق التصرف في العالمةثالثا: 

جانب حؽ  إلىإذ أنو إف الحؽ الذي يمنحو القانوف لصاحب العبلمة ىو حؽ ممكية ،
احتكار استغبلؿ العبلمة فقد نص المشرع عمى أف الحؽ في ممكية العبلمة يخوؿ صاحبو 

عميو يترتب و ،(2)ورىنيا يامنح رخص استغبللتصرؼ فييا،فمو حؽ التنازؿ عنيا و حؽ ال
كؿ أوجو التصرؼ عمى اكتساب ممكية العبلمة حؽ مالكيا في التصرؼ في العبلمة ب

ماليا فبغض النظر عف استع ،بحد ذاتيا قائمة قيمةتشكؿ  نا باعتبار أنياالجائزة قانو 
 ،فإنيا قابمة لمتصرؼ فييامف قبؿ صاحبيا لتمييز المنتجات أو الخدمات الشخصي

 .(3)بعوض أو بغير عوض
ستقبلؿ التصرؼ فييا مع أو باال ،فإنيا تمكف مالكيا مفقائـ بذاتو ماؿ معنويولكوف العبلمة 
يمكف لصاحبيا استغبلليا بالطريقة التي تعود إليو بفائدة مادية وذلؾ  الذي يستغمو و عف المشروع 

أو حتى تقديميا كحصة  التنازؿ عنيا وكذلؾ بشأنيا ف طريؽ منح تراخيص االستغبلؿخاصة ع
 .في شركة

 
 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .303، 302(: سمير جميؿ حسيف الفتبلوي، الممكية الصناعية وفؽ القوانيف الجزائرية، المرجع السابؽ،ص ص1)
 .، المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مف األمر 9نظر المادة أ(: 2)
 .3284327ص  ،صالمرجع السابؽ ،2،ط، الممكية الصناعيةسميحة القميوبي (:3)
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 لثانيا الفرع
 انقضاء الحق في العالمة

إف الحؽ في العبلمة كأي حؽ أخر قد ينقضي لسبب أو ألخر، ولـ يكتفي المشرع بذكر 
نما نص أيضا   ب الحؽ في العبلمةالكتسا توافرىا الشروط الواجب  والحفاظ عمييا وا 

دة عود إلرات أي إرادية ىذه األسباب قد تكوفو  عمى أسباب تؤدي إلى انقضاء ىذا الحؽ،
 (.اثانياب خارجة عف إرادة صاحبيا )قد تكوف ألسبو  (،أوالصاحب الحؽ في العبلمة)

 .العالمة بناءا عمى إرادة صاحبيا انقضاء الحق فيأوال: 
 تسجيؿ العبلمة تجديدعمى إرادة صاحبيا إما لسبب عدـ ينقضي الحؽ في العبلمة بناء 

ما عف طريؽ التخمي عنيا،و بعد انتياء فترة حمايتيا  .ا 
  عدم تجديد التسجيل.ـ 1

كما سبؽ اإلشارة أف مف بيف اآلثار المترتبة عمى اكتساب الحؽ في العبلمة ىو حمايتيا 
نو أ إذ أف الحؽ في العبلمة حؽ مؤقت إال ،نوات قابمة لمتجديد لمدد متتاليةلمدة عشر س

مر الحماية حتى تست إذا حافظ مالكيا عمى تجديدىا إذ يجوز تجديد إيداعوقد يكوف مؤبدا 
دوف تحديد  المشرع الجزائري نص عمى إمكانية تجديد التسجيؿ لفترات متتاليةو  ،القانونية

أشير التي تسبؽ  6طمب تجديد اإليداع يجب أف يتـ في ميمة و .(1)حد أقصى لذلؾ
فإذا لـ يقـ صاحب ،(2)أشير عمى األكثر التي تمي ىذا االنقضاء 6انقضاء التسجيؿ أو 

مف ، فعدـ التجديد يعد نو سيفقد حقو عميياتسجيميا في المدة المحددة فإ جديدالعبلمة بت
العبلمة بعد وعميو تنقضي ممكيتو عمى  قبيؿ التخمي الضمني عف العبلمة أي تركيا.

بعد ىذه  . غير أنو ال يحؽ لمغير إيداعيا وتممكياة النقضاء التسجيؿالتاليػ أشير 6انتياء 
 ،حيث استثنى المشرع مف التسجيؿ  الرموز المطابقةالمدة إال بعد سنة عمى األكثر

 ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 :المتعمؽ بالعبلمات عمى أنو 06-03مر رقـ مف األ 5مف المادة  3(: تنص الفقرة 1)
( سنوات وفقا لؤلحكاـ المحددة في النصوص المتخذة لتطبيؽ 10) 10ر ب" يمكف تجديد التسجيؿ لفترات متتالية تقد 

 .ىذا األمر 
 .،المرجع السابؽالعبلمات وتسجيميا يحدد كيفيات إيداع 277-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  18(:أنظر المادة 2)
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 لمعبلمات التي انتيت فترة حمايتيا منذ سنة عمى األكثر قبؿ تاريخ إيداعأو المشابية  
طمب تسجيميا،والمطبقة عمى سمع أو خدمات مطابقة أو مشابية لتمؾ التي سجمت مف 

ونفس األحكاـ تطبؽ عمى العبلمات الجماعية  ،أجميا العبلمة والتي مف شأنيا إثارة المبس
 .(1)سنوات عمى األكثر3التي انتيت مدة حمايتيا منذ 

 .التخـمي عن العـالمةـ 2
 عبلمة كسبب النقضاء العبلمة بناءا عمى إرادة صاحبيا  إلى جانب عدـ تجديد تسجيؿ ال

يجوز لصاحب العبلمة التخمي  عف العبلمة، إذ  نص المشرع عمى سبب أخر وىو التخمي
بالنسبة لكؿ المنتجات أو الخدمات التي تنطبؽ عمييا أو لجزء  (2)صراحة ياعن
أي المعيد  المختصة يتـ العدوؿ الجزئي أو الكمي عف العبلمة لدى المصمحة.و (3)منيا

كما يمكف بناء عمى طمب مف مالؾ العبلمة، وذلؾ  (4)الوطني الجزائري لمممكية الصناعية
إرفاؽ الطمب بوكالة في ىذه الحالة يشترط مف قبؿ وكيؿ و  تقديـ طمب التخمي عف العبلمة

 ممضاة تتضمف اسـ الوكيؿ وعنوانو.خاصة مؤرخة و 
يسري في  حتىو  لعبلمات ثـ نشره إلعبلـ الغيرفي سجؿ ا يجب أف يتـ تسجيؿ التخميو 

تصبح و الحؽ عمييا  صاحبيا انقضاء قبؿ ترتب عف التخمي عف العبلمة مفيو .(5)حقيـ
اتخاذىا كعبلمة لتمييز منتجاتو أو تممكيا و  ي شخصأل الجميع،إذ يجوز بعد ذلؾ مف حؽ

 .دوف أف يتابع بجريمة التقميد خدماتو
تـ تسجيمو لدى المصمحة المختصة وجود عقد الترخيص و  وتجدر اإلشارة أنو في حالة 
 مرتبط بتقديـ تصريح يتضمف موافقة   ف قبوؿ التخمي أو العدوؿ عف تسجيؿ العبلمةفإ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
،الصادر 32ر،عدد المتعمؽ بالعبلمات.و نفس األمر )استدراؾ(،ج 06-03األمر مف  7مف المادة  9 (: راجع الفقرة1)

 .2011يونيو  8في 
 ( الذي يتضمف استمارة التخمي عف العبلمة.09أنظر الممحؽ رقـ ) (:2)
 :أنو المتعمؽ بالعبلمات عمى  06-03مف األمر رقـ  19حيث تنص المادة  (:3)
 ."و لجزء مف السمع أو الخدمات التي سجمت مف أجميايمكف العدوؿ عف تسجيؿ العبلمة لكؿ أ" 
 .، المرجع السابؽالعبلمات وتسجيميا يحدد كيفيات إيداع 277-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  25المادة  (:4)
العبلمات وتسجيميا،  يحدد كيفيات إيداع 277-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  25مف  المادة  3حيث تنص الفقرة  (:5)

 :وأنعمى 
 ال يكوف نافذا في حؽ الغير إال بعد تسجيمو"."يقيد العدوؿ في سجؿ العبلمات و  
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. ولعؿ اليدؼ مف ذلؾ ىو حماية (1)مف الرخصة المسجمة عمى ىذا العدوؿالمستفيد 
مع صاحب  مصمحة المرخص لو باستغبلؿ العبلمة الذي يكوف قد أبـر عقد الترخيص

قياـ صاحب العبلمة بالتخمي عف ىذه ف االستغبلؿ،ذلؾ  مقابؿالعبلمة لمدة معينة ودفع  
  .اإلضرار بمصالح المرخص لو  ومف شأناألخيرة 
 .انقضاء العالمة ألسباب خارجة عن إرادة صاحبياثانيا: 

 ذلؾ في حالة صدور حكـة صاحبيا و ينقضي الحؽ في العبلمة لسبب خارج عف إراد قد
وباعتبار أف تسجيؿ العبلمة  ختصة،لجية القضائية الممف ا العبلمة تسجيؿببطبلف 

 . يترتب عميو إنقضائيا ـ استغبللياعد مرتبط باالستغبلؿ الجدي ليا فإف 
 .العالمة تسجيلبطالن ـ 1

تارة عمى السمة المخ و االستئثارية المخولة لو قانوناالعبلمة حتى يتمتع بحقوق إف مالؾ
ذا سجيؿ صحيحا، و يكوف التن خدماتو فيجب أكعبلمة قصد تمييز منتجاتو أو  ث وأف حدا 

تسجيميا باعتبار أنيا غير مستوفية لشرط أو  ثـ ظير أنو كاف ال ينبغيتـ تسجيؿ عبلمة 
تسجيؿ العبلمة يعد بذلؾ  ففإ ،لصحة العبلمة قانونا أكثر مف الشروط الواجب توافرىا

بأثر رجعي مف تاريخ  حيث نص المشرع عمى إمكانية إبطاؿ تسجيؿ عبلمة .باطبل
عمى  اناءذلؾ بو ميا عدـ صحة تسجيمف قبؿ الجية القضائية المختصة في حالة يداع اإل

عوى إبطاؿ د رفع صاحب مصمحة في (2)طمب مف المصمحة المختصة أو مف الغير
وضوعية ذلؾ في حالة تخمؼ أحد الشروط الموعادة ما يكوف منافس و  ،العبلمةتسجيؿ 

يكوف التسجيؿ باطبل فالمتعمؽ بالعبلمات،  06-03مف األمر رقـ   7المادةالتي تضمنتيا 
سمة سبؽ إيداعيا تعمؽ األمر بأو مماثمة أومشابية لعبلمة مشيورة  بإشارة إذا تعمؽ بلمث
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
عمى الذي يحدد كيفيات إيداع العبلمات وتسجيميا   277-05رقـ مف المرسـو التنفيذي  26(: حيث تنص المادة 1)

"إذا سجمت المصمحة المختصة عقد الترخيص ال يجوز ليا قبوؿ العدوؿ عف تسجيؿ العبلمة إال بتقديـ تصريح  أنو:
 ينص عمى موافقة المستفيد مف الرخصة المسجمة عمى ىذا العدوؿ". 

 المتعمؽ بالعبلمات عمى أنو:  06-03مر رقـ مف األ 20المادة  تنص (:2)
العبلمة بأثر رجعي مف تاريخ اإليداع وذلؾ بطمب مف المصمحة تسجيؿ  إبطاؿ" يمكف الجية القضائية المختصة 

مف  9إلى  1المختصة أو مف الغير عندما يتبيف بأنو ال ينبغي تسجيؿ العبلمة لسبب مف األسباب المذكورة في الفقرات 
 .مف ىذا األمر " 7المادة 
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يجب و .(1)رسمي أو لدمغة رسمية.... لشعار قبلن تعتبرالمسجمة أف اإلشارة أو  كعبلمة
جزء مف السمع أو الخدمات بالنسبة ل أف تحكـ باإلبطاؿاإلشارة إلى أنو يجوز لممحكمة 
ذلؾ إذا تبقى العبلمة صحيحة بالنسبة لمجزء األخر،و و  (2)التي سجمت مف أجميا العبلمة

ع المنتجات أو الخدمات التي تغطييا العبلمة إذا كانت مثبل مشابية تعمقت المخالفة بنو 
خمط  إلى درجة إثارةشابية أو مماثمة لمعبلمة األولى لمنتجات أو خدمات عبلمة أخرى م

لمنتجات ت دوف ايسري اإلبطاؿ إال عمى ىذه المنتجات أو الخدمابل في ذىف الجميور ف
 أو الخدمات األخرى التي تغطييا.

يز أو الصفة المميزة كاف سبب إبطاؿ التسجيؿ يعود لتخمؼ شرط التمي الة ما إذافي حو  
سبت ىذه إقامة دعوى إبطاؿ التسجيؿ إذا اكت يةنامكف المشرع نص عمى عدـ إلمعبلمة فإ

 سنوات5تتقادـ ب دعوى إبطاؿ التسجيؿ في ىذه الحالةو الصفة بعد تسجيؿ العبلمة، 
 ابتداء مف تاريخ تسجيؿ العبلمة.

، فيمكف رفع دعوى (3)مف ذلؾ طمب التسجيؿ الذي تـ بسوء نية لقد استثنى المشرعو 
.إذ قد (4)نظرا لوجود غش في إجراء اإليداع سنوات 5حتى بمرور  إبطاؿ تسجيؿ العبلمة

طرؽ احتيالية لتسجيؿ  يسمؾ يحدث أف يكوف طالب تسجيؿ العبلمة سيئ النية كأف
قاـ بإيداع طمب باستعماؿ ىذه العبلمة و ير يقـو يكوف عمى عمـ بأف الغ عبلمتو،أو أف

نيائي بإبطاؿ في حالة صدور حكـ و  .وتسجيميا مف استغبلليا ا مف أجؿ منعوتسجيمي
يتـ نشره و  ،(5)في سجؿ العبلمات هقيدفإف المصمحة المختصة تقـو بالعبلمة تسجيؿ 
 .وما طرأ عمييا مف تغيير بوضعية العبلمة الغير ـعبلبقصد إ

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .، المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مف األمر رقـ 7(: أنظر المادة 1)
 .، المرجع السابؽكيفيات إيداع العبلمات وتسجيميا ، الذي يحدد277-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  27(:  المادة 2)
 .، المرجع السابؽتالمتعمؽ بالعبلما 06-03مر رقـ مف األ 20مف المادة  2نظر الفقرة أ (:3)
ص المرجع السابؽ،ص ػ ي القانوف التجاري الجزائري ػ الحقوؽ الفكريةالكامؿ ف(: أنظر في ذلؾ فرحة زراوي صالح، 4)

246 ،245. 
، العبلمات وتسجيميا كيفيات إيداع يحدد 277-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  27مف  المادة  2أنظر الفقرة  (:5)

 .المرجع السابؽ
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 ل.عدم االستغال  -2
بسبب عدـ استغبلليا،إذ أف   فقد تنقضي ىذه األخيرة العبلمة تسجيؿإلى جانب بطبلف 

شرطا ضروريا  الذي يعدبلمة مرتبط باالستغبلؿ الجدي ليا قانونية لمعالحماية التقرير 
 ،احب العبلمة باستعماؿ العبلمةعمييا ،حيث ألـز المشرع صالحماية القانونية  الستمرار

 .(1)مرتبط باالستعماؿ الجدي لمعبلمةأف ممارسة الحؽ المخوؿ عف تسجيؿ العبلمة  نصو 
تقديـ وعرضيا و  االستغبلؿ المقصود ىنا ىو االستغبلؿ التجاري كبيع المنتجاتو 

لعبلمة نفسو أو مف قبؿ سواء كاف االستعماؿ مف طرؼ المودع أو مالؾ او  ،الخدمات
ؿ ىذا األخير بمثابة استعماؿ مف إذ اعتبر المشرع استعماؿ العبلمة مف قب،حامؿ الرخصة

 .(2)طرؼ المودع أو المالؾ نفسو
كأف ال يقـو صاحب العبلمة عف ى عدـ استغبلليا سقوط الحؽ عمييا عميو يترتب عمو 
مراعاة لمصمحة صاحب العبلمة  إال أف المشرعخدمات،المنتجات أو ال ستعماليا لتمييزا

 قد أدرج حالتيف ال يترتب عمييما سقوط الحؽ لعدـ االستغبلؿ وتتمثبلف في: 
سنوات متتالية أي دوف  3إذا لـ يستغرؽ عدـ االستعماؿ أكثر مف  الحالة األولى:

يجوز لمغير ب العبلمة يتعرض لسقوط حقو ،إذ ف صاحفإ أما إذا استغرؽ ذلؾ ،(3)انقطاع
وعميو .(4)عنيو األمر أف يطمب مف الجية القضائية المختصة إلغاء تسجيؿ العبلمةالذي ي

الذي  ال يكوف إال بطمب مف الغير عدـ استغبلليا العبلمة في حالةتسجيؿ إلغاء  حؽ ففإ
وىذا عمى خبلؼ األمر في حاالت اإللغاء المتعمقة بانتفاء أحد شروط صحة  ،يعنيو األـ

المصمحة المختصة والغير الذي يعنيو  بقا الذي يكوف مف حؽإلييا ساالعبلمة المشار 
 األمر.

وبالرجوع إلى التشريع السابؽ لمعبلمات فالمشرع مف خبلؿ أحكاـ ىذا األخير ألـز صاحب 
ذا لـ تستعمؿ العبلمة بعد   العبلمة باستغبلؿ عبلمتو في السنة الموالية لئليداع وا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .، المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مر رقـ مف األ 11مف  المادة  1(: الفقرة 1)
أف استعماؿ العبلمة مف قبؿ حامؿ الرخصة  المتعمؽ بالعبلمات، 06-03مف األمر رقـ  12حيث تنص المادة  (:2)

 تعماؿ مف قبؿ المودع أو مالؾ العبلمة نفسو.يعتبر بمثابة اس
 .، المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03األمر رقـ  مف 11(: المادة 3)
 . المرجع نفسو،06-03ألمر رقـ ا مف 21مف المادة  2 (: الفقرة4)
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انقضاء ىذه المدة يصبح اإليداع عديـ األثر ماعدا في حالة استثنائية وعند وجود مبرر 
،لكف المشرع في ىذه الحالة لـ يحدد المدة التي يتـ فييا تمديد اإليداع  (1)ديد المدةيتـ تم

ذلؾ بتحديده المدة التي يتـ فييا تمديد فترة الذي تداركو في التشريع الحالي، و الشيء 
في التشريع الراىف بتمديد المدة التي يجب عمى حسف ما فعؿ المشرع و استغبلؿ العبلمة 
نص عمييا المشرع ،إذ أف مدة سنة واحدة التي (2)سنوات 3إلى  تغبللياصاحب العبلمة اس

 .(3)مدة قصيرة جدا
إذا أثبت مالؾ العبلمة أف ظروفا عسيرة لـ تسمح لو باستعماليا يمكف أف  الحالة الثانية:

ذا لـ يثبت ذلؾ فسيفقد حقو عمييا.و  (4)يمنح لو أجبل إضافيا  ال يتجاوز سنتيف  ا 
 عندما ألـز ستغبلؿ العبلماتالراىف أف المشرع قد أولى أىمية ال عالتشرييبلحظ في و 

مف الخدمات و السمع و أصحابيا بضرورة االستغبلؿ الجدي ليا لتؤدي وظيفتيا في تمييز 
منع الغير مف اتخاذىا  التي مفِ شأنياـ السجبلت بعبلمات غير مستعممة و تراك أجؿ منع

لعبلمات االحتياطية أو العبلمات تسجيؿ ال كذا وضع حدأو خدماتو، و  كرمز لمنتجاتو
 المانعة.

 
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .المرجع السابؽ ،العبلمات التجاريةالمتعمؽ بعبلمات المصنع و ،57-66مف األمر رقـ 5مف المادة  2(: راجع الفقرة 1)
نما و  مف تمقاء نفسيا بعد مضي المدة،سنوات،كما أنيا ال تنقضي  5يبلحظ أف التشريع الفرنسي حدد المدة ب و  (:2) ا 

 سنوات .أنظر في ذلؾ: 5عميو فالعبلمة تبقى صحيحة حتى بمرور في ذلؾ و بناء عمى طمب صاحب المصمحة 
CHAVANNE Albert et  SALOMON Claudine ,  Marques de fabrique, de commerce  ou de 

service,op.cit.p49.                                                                                   .                   
حيث يقضي  « ORANGINA »،في شأف عبلمة 1972أفريؿ  7محكمة الجزائر ،القسـ المدني، حكـ أنظر (:3) 

ما م باستعماليا في السنة الموالية لئليداع، « NARANGINA »ىي شركة قياـ مالكيا و  ـ بسقوط الحؽ لعدـالحك
ىذا البطبلف و  المتعمؽ بالعبلمات،، 57-66األمرمف  5مف المادة  2ذلؾ تطبيقا لمفقرة جعؿ ىذا األخير عديـ األثر ، و 

المودعة مف طرفو.أنظر في  « ORANGINA »كاف بطمب مف مالكيا الجديد و ذلؾ لتفادي أي اختبلط مع عبلمة 
 ذلؾ:

  HAROUN Ali, la protection de la marque au maghreb,op,cit.annexe,pp404.405.             
 .،المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مر رقـ مف األ 11الفقرة األخيرة مف المادة  (:4)
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 الفصل الثاني  

 استغـالل العـالمة
يف اآلثار المترتبة عمى اكتساب ممكية العبلمة ىو حؽ صاحب أشارنا آنفا أنو مف ب

المتعمؽ بالعبلمات  06-03مر رقـ األ العبلمة في استغبلؿ ىذه األخيرة وىذا ما تضمنو
تشكؿ العبلمة في إذ ، (1)التصرؼ في العبلمة عمى إمكانية حيث نص المشرع الجزائري

يمكف أف تكوف محبل  اقتصادية نقوؿ معنوي ليا قيمةالذمة المالية لصاحبيا ماؿ م
لصاحبيا أف  التي يمكف القانونية يقصد باستغبلؿ العبلمة مختمؼ الطرؽ.و لبلستغبلؿ

 العقود التي تكوف محميا العبلمة،ذلؾ عف طريؽ إبراـ مختمؼ يستفيد منيا ماديا و 
عقود أخرى  عقد ترخيص العبلمة إلى جانبو  ،مة في عقد التنازؿ عف العبلمةالمتمثو 
 تقديـ العبلمة كحصة في الشركة .و  ،متمثمة في الرىفال

عمى إمكانية  صراحة ف المشرع نصالعبلمات فإب المتعمؽ 06-03طبقا لؤلمر رقـ إذ أنو 
صاحبيا رىنيا توثيقا نو يجوز لمف الضماف العاـ لمدائنيف فإ ءفباعتبارىا جز  ،رىف العبلمة
باعتبارىا عنصرا مف  لمحؿ التجاريرىف ىذه األخيرة قد يكوف ضمف رىف او  لديف عميو،

رىف المحؿ التجاري،غير أنو  عف ةمستقمبصورة  عناصرىا المعنوية كما قد يكوف رىنيا
 العبلمةيشمؿ  المحؿ التجاري رىفيجب أف يذكر صراحة في العقد أف  في الحالة األولى 

ال فإنو ال يكوف شامبل إال  جار والزبائف العنواف واالسـ التجاري والحؽ في اإليعمى وا 
بشأف رىف ىذه األخيرة في غياب أحكاـ خاصة في قانوف العبلمات و  .(2)والشيرة التجارية

مضاء األطرؼإلى جانب  شرط الكتابة و فإف عقد الرىف يخضع لمقواعد العامة   . (3)ا 
أما بالنسبة إلمكانية تقديـ العبلمة كإسياـ في شركة، فإف المشرع لـ ينص صراحة عمى 

  ؿ التي يمكففإنيا تعد مف األموا ماال منقوال معنوياأنو باعتبار العبلمة ذلؾ، غير 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .، المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات ،06-03مر رقـ و ما يمييا مف األ 14المادة   (:1)
 .،المرجع السابؽالمتمـلمتضمف القانوف التجاري المعدؿ و ا 59-75مف أمر رقـ  119مادة ال  (:2)
 عمى أنو : المتعمؽ بالعبلمات، 06-03مف األمر رقـ15 المادة  حيث تنص (:3)

مضاء األطراؼ في عقود النقؿ أو رىف العبلمة المودعة أو المسجمة  في مفيـو " تشترط تحت طائمة البطبلف، الكتابة وا 
 أعبله، وفقا لمقانوف الذي  ينظـ ىذه العقود". 14دة الما
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 شركة يعني وضع العبلمة في يد تقديـ العبلمة كإسياـ فيو  (1)كحصة في شركةتقديميا 
العبلمة إما عمى  ويجوز أف يكوف تقديـ الشركة كحصة مقابؿ الحصوؿ عمى حقوؽ،

ما عمى سبيؿ االنتفاعسبيؿ  مة حصة في رأسماؿ ويكتسب حينئذ صاحب العبل الممكية،وا 
أحكاـ  عقد  عمييا   يطبؽفإنو في حالة تقديـ العبلمة عمى سبيؿ الممكية . و (2)الشركة
الشركة، وفي حالة حؿ ىذه ممكية بحيث تنتقؿ ممكية العبلمة مف مالكيا إلى  البيع،

تقديـ العبلمة عمى حالة مصير باقي أصوؿ الشركة.  أما في  ف مصيرىا يتبعاألخيرة فإ
ال تكتسب إال حؽ شخصي في  فالشركة ،أحكاـ عقد اإليجار االنتفاع فيسري عمييا سبيؿ

في بحيث يستعيد صاحب العبلمة عبلمتو  استغبلليا مثميا مثؿ مستأجر المحؿ التجاري، 
 (.3)باعتباره المالؾ الشرعي لياحالة انحبلؿ الشركة أو في حالة انسحابو منيا 

بحماية العبلمة عف طريؽ رفع دعوى التقميد كما يختص صاحب العبلمة دوف غيره 
باعتباره مالؾ العبلمة وأف الشركة تعتبر بمثابة المرخص لو باستغبلؿ ىذه األخيرة، كما 

  أف صاحب العبلمة ممـز بالضماف.
لى جانب ىذيف التصرفيف فإو  محبل لمتنازؿ)المبحث  أيضا ف العبلمة يمكف أف تشكؿا 

ىـ التصرفات مف أ،فيذيف العقديف يعتبراف بحث الثاني()المترخيصلم كذلؾ محبلاألوؿ( و 
ا في الحياة االقتصادية ذلؾ العتبارىا األكثر شيوعتي يمكف أف تكوف محميا العبلمة و ال

 .وىذا ما سنتعرض إليو فيما يمي
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .،المرجع السابؽالمتمـلمتضمف القانوف التجاري المعدؿ و ا 59-75مف أمر رقـ  416(:  المادة 1)

(2) : REINHARD Yves, l’apport en société des droits de propriété industrielle, Mélanges 

offerts à Albert CHAVANNE, Droit pénal- Propriété   industielle, Litec, 

Paris,1990,pp297,298.   
(3) : AZEMA Jacques et GALLOUX  Jean-Christophe, Droit de la propriété industrielle, 

op.cit, p819. 
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 المبحث األول
 التنـازل عن العـالمة

فمع  مف بيف أىـ التصرفات القانونية  الواقعة عمى العبلمة ىو التنازؿ عف ىذه األخيرة،
لـ تعد العبلمة تمؾ اإلشارة المرتبطة بالمشروع الذي  وتعدد وظائفيا زيادة أىميتيا

يستخدميا في تمييز المنتجات أو الخدمات بؿ أصبحت أكثر مف ذلؾ، إذ أضحت تشكؿ 
 ويقصد بعقد التنازؿ، يمكف أف تكوف محبل لمتنازؿ عنيا.  قيمة مادية مستقمة بذاتيا

لح يؿ الحؽ في العبلمة لصاالمتنازؿ بنقؿ أو تحو  التفاؽ الذي يقـو بموجبو شخص يدعىا
 .(1)ذلؾ بمقابؿشخص أخر يدعى المتنازؿ إليو و 

ؿ عف لـ يضع أحكاما خاصة لعقد التناز  06-03بما أف المشرع الجزائري في األمر رقـ و 
أحكاـ عقد البيع بصفة ود  و حكاـ العامة لصحة العقلؤل نو يخضع بالتاليالعبلمة فإ

 مف التقنيف المدني الجزائري ىو : 351 بما أف عقد البيع طبقا لممادة ،خاصة
" عقد يمتزم بمقتضاه البائع أن ينقل لممشتري ممكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل 

 ثمن نقدي".
باعتبار أف  فيسري عمى عقد التنازؿ عف العبلمة ذات األحكاـ المطبقة عمى عقد البيع

كميا أو  تنازال ة يمكف أف يكوفعف العبلم التنازؿ التنازؿ يكوف بمقابؿ.مع اإلشارة أف
 العبلمة،استغبلؿ فالتنازؿ الكمي لمعبلمة يتحقؽ عندما ال يكوف ىناؾ أي تقييد في  جزئيا،
 الخدمات التي تغطييا العبلمة ،أما إذا تضمف وأأف التنازؿ يتضمف كؿ المنتجات  بمعنى

 و في حدود بعضالعقد تقييدا لممحؿ بمعنى أف المتنازؿ قد تنازؿ عف استعماؿ عبلمت
  .(2)المنتجات أو الخدمات دوف غيرىا ففي ىذه الحالة يكوف التنازؿ جزئيا 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (1): SHMIDT - SZALEWSKI Joanna, Droit de la propriété industrielle, op .cit p134.Vr 

aussi : TRADIEU GUIGUES Elisabeth, Transmission du droit sur la marque, Ed 

technique,      jurisclasseur,fasc7400,Dalloz, Paris,1994,p02.                                 
(2): PLASSERAUD Yves, DEHAUT Martine, PLASSERAUD Claude, Marques, 

Valorisation,  Protection ,  op.cit,  p153 .                                                                                                                         
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يطرح التساؤؿ عف بما أف العبلمة تعتبر عنصر مف العناصر المعنوية لممحؿ التجاري فو 
مدى جواز التصرؼ في العبلمة مستقمة عف المشروع الذي يستغميا؟)المطمب األوؿ(، 
وفي حالة التنازؿ عنيا ما ىي شروط انعقاده وما ىي اآلثار المترتبة عنو؟)المطمب 

 الثاني(. 

 المطمب األول

 التنازل عن العالمةحرية 
تشكؿ قيمة  باعتبارىا في العبلمة  أف صاحب العبلمة يجوز لو التصرؼ سبؽ وأف أشارنا

 ىذا ما أقرتو مختمؼ التشريعاتو  ،واؿ األخرىكغيرىا مف األمفي ذمتو المالية  ىامة مادية
تقمة العبلمة مسجواز التصرؼ في مدى اختمفت فيما يتعمؽ ب أنيا غير القانونية المقارنة

 (1)أو خدماتو ستخدـ العبلمة في الداللة عمى منتجاتوعف المشروع الذي ي
المشرع الجزائري مف  الذي تبناه موقؼالنتساءؿ في ىذا الصدد عف و .(1)الفرع

 (.2ذلؾ)الفرع

 الفرع األول
 ارنة من التنازل الحر عن العالمةموقف التشريعات المق

صرؼ في العبلمة باالستقبلؿ عف المشروع في مدى جواز الت التشريعات مواقؼ اختمفت
مبدأ التنازؿ الحر عف  منيا بعضال تبنت ولقد ،ولكؿ منيا حجج تستند إلييا الذي يستغميا
 رؼ فييا  باالستقبلؿ عف  المشروعر حؽ صاحب العبلمة في التصيتقر ب العبلمة وذلؾ

التي أخذت بيذا مف التشريعات و  نتجاتو أو خدماتو،في الداللة عمى م ياستخدمالذي ي
 4الصادر في  7-91ـ التجارية الفرنسي الجديد رقتجاه قانوف العبلمات الصناعية و اال

ي وجو مف أوجو ف نقؿ ممكية العبلمة أو التصرؼ فييا بأذلؾ فإلتبعا و . 1991جانفي 
 إلى المتنازؿ إليو كما ال يشترط أفانتقاؿ ممكية المشروع  التصرفات ال يستتبع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .38ص تعماؿ العبلمة التجارية،المرجع السابؽ،الترخيص باسحساـ الديف عبد الغني الصغير، (:1)
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العبلمة بنقؿ سر صناعي أو حؽ معرفة فنية إلى المتنازؿ التنازؿ عف  يقترف 
كضماف قانوني لجودة  جانب مف الفقو الفرنسي، فإف العبلمة ال تعتبر حسبو .(1)إليو

 يا عنأو التصرؼ التنازؿ  المنتجات ألف اعتبارىا كذلؾ يترتب عميو عدـ إمكانية
مصدر المنتجات التنازؿ تضميؿ الجميور حوؿ ىذا المشروع إذ  مف شأف باالستقبلؿ عف 

مف تمؾ التي تتضمنيا المنتجات األصمية ط  جودة أحإذا تـ  وحوؿ مواصفات ىذه األخيرة
ؤسسة في المموليف سوؼ العممية فإف أي تغيير تحدثو الم كما أنو مف الناحية.لمعبلمة

كما   جودة.البنفس  دائما ال تحتفظ ىذه األخيرة جودة المنتجات، إذ تغيير في يؤدي إلى
تجات وبنفس الجودة صائص وصفات معينة في جميع المنتوافر خ العبلمة ال تضمف
خصائصيا دوف أي العبلمة  غير ممـز بذلؾ كما لو تغيير صفاتيا و  صاحب وذلؾ لكوف

، خاصة في حالة ما إذا تخمى عنيا صاحبيا وقاـ الغير باتخاذىا لمتعريؼ بنفس قيد
 المنتجات أو الخدمات.

منتجات التي تبيف المصدر التجاري لم التجارية  عبلماتال مف ناحية أخرى فظيورو  
والمكتسبة مف قبؿ أشخاص ال ىـ مف المنتجيف وال مف  ،وليس المصدر الصناعي

مالؾ العبلمة يمكف أف يضع  أفبما  ،لممنتجات دائمةجودة ضماف يتناقض مع   الصناع 
التي تضع وىذا ما نجده في المحبلت الكبرى  ،المصدر ةعبلمتو عمى منتجات مختمف

عبلمة ال تضمف فال ة مف منتجيف مختمفيف، وبذلؾعمى منتجات مختمفة صادر  عبلمتيا
نما تضمف لو ف التصرؼ في العبلمة فإ وعميو (2)ىامصدر  لممستيمؾ جودة المنتجات وا 

باعتبارىا ال  تضميموع ال يؤدي إلى خداع الجميور و مستقمة عف المحؿ التجاري أو المشرو 
تنازؿ عف شريعات لمإلى ذلؾ فرغـ  حظر الت ةباإلضاف .تشكؿ ضماف لجودة المنتجات

دائـ لجودة أكيد و  ضمافذلؾ ال يشكؿ  فالعبلمة باالستقبلؿ عف المشروع فإ
وباعتبار أف العبلمة ليست ضماف دائـ لجودة معينة في المنتجات فإف حماية المنتجات.

 أف يردخداع الذي يمكف الالمستيمؾ ال تتحقؽ بمقتضى قانوف العبلمات مف الغش و 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): CHAVANNE Albert  et SALOMON Claudine ,  Marques de fabrique, de commerce  

ou de service, op.cit. p54.    
 (2) : Ibid.                                                                                             
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نما تتحقؽ ىذه الحماية و  ،المنتجاتخصائص و عمى صفات  قانوف حماية بموجب ا 
انوف الصادر قي أوؿ القبموجب  المستيمؾ أو قمع الغش، كما ىو معموؿ بو في فرنسا

عبلمة التنازؿ الحر لمف فرنسا تبنت دائما نظاـ وىكذا فإقوانيف مكافحة الغش.و  1905أوت
تـ لفرنسي التي نصت عمى أف التنازؿ يمكف أف يمف قانوف الممكية ا 1-714في المادة 
 . .(1)يستغؿ العبلمة عف المشروع الذي ؿباالستقبل

عدـ الفصؿ بيف تشريعاتيا بمبدأ  خذتوحسب جانب آخر مف الفقو أف الدوؿ التي أ
قبلؿ عنو مثؿ ألمانيا والواليات باالستوالمشروع الذي يستغميا وحظر التنازؿ عنيا  العبلمة

لـ يمنع مف فصؿ العبلمة عف المشروع الذي يستغميا سويسرا،ايطاليا المتحدة األمريكية و 
باالستقبلؿ  وذلؾ بالتصرؼ في العبلمة إلى التحايؿ عمى القانوفوذلؾ بمجوء أصحابيا 

مع  ةالمتنازؿ عف العبلم "التصرؼ عمى بياض"، بحيث يتفؽ طريؽعف المشروع عف 
حتى يتمكف الثاني وىو المتنازؿ إليو بشطب تسجيؿ عبلمتو  بأف يقـو األوؿ إليو المتنازؿ
لتمييز  بعد ذلؾ يقـو باستعمالياو بحيث يصبح المالؾ الجديد  لمعبلمة  باسمو بتسجيميا

 . (2)نفس المنتجات
لذي الفصؿ بيف العبلمة والمشروع اعدـ ولعؿ اليدؼ مف تبني بعض التشريعات لمبدأ 
األخير ىو حماية جميور المستيمكيف  يستغمو وحظر التصرؼ فييا باالستقبلؿ عف ىذا

وخاصة عمبلء ذلؾ المشروع، كوف العبلمة كانت دائما رمزا لممشروع والتي تعتبر أحد 
عناصره األساسية لجذب الزبائف إلى منتجاتو، لذلؾ فإف التصرؼ فييا قد يترتب عنو 

يقاعو في تضميؿ الجميور العبلمة  مف التنازؿ عف ليس فقط غمط والمبس الذي ينشأ ال وا 
نما  مستقمة عف المشروع  الناقمة لمممكية  ينطبؽ األمر حتى بالنسبة لمتصرفات األخرى وا 

يظؿ العمبلء يعتقدوف أف المنتجات التي تحمؿ إذ   ،تقديميا حصة في شركة وأكاليبة 
 احبو عف العبلمة.العبلمة ال تزاؿ تابعة لممشروع الذي تنازؿ ص
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(1) :Conformément aux dispositions de l’article 714-1du C fr propr intell « La marque de 

fabrique, exploitée ou non, enregistrée ou non ,peut être cédée par le titulaire du dépôt 

avec ou sans le fonds de commerce auquel est attachée avec ou sans les secrets de 

fabrication qui pouvaient accompagner la fabrication du produit marqué .                     
 .236رجع السابؽ،صالم ،التشريع الصناعي(: محمد حسني عباس، 2)
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باالستقبلؿ  وحسب جانب مف الفقو أف حظر التصرؼ في العبلمة بكؿ أوجو التصرؼ
باعتبار العبلمة ة في التعامؿ التجاري، حماية النزاى إلى يدؼعف المشروع الذي يستغمو ي

منتجاتو  عنصر مف العناصر المعنوية لممحؿ التجاري ووسيمة صاحب ىذا األخير لتمييز
وأف األمر وكسب ثقتيـ ،   جذب العمبلءل عف غيرىا المنافسة ليا  ووسيمتو أو خدماتو

  عف المحؿ التجاري بالنظاـ العاـ لذا يقع باطبل كؿ تصرؼ في العبلمة باالستقبلؿ تعمؽي
نيا عنصر مف عناصر فمف المنطقي أف تتبع العبلمة المحؿ التجاري عمى أساس أ وعميو

 .(1)االتصاؿ بيـجذب العمبلء و 
ورغـ أف موقؼ بعض التشريعات مف حظر التصرؼ في العبلمة باالستقبلؿ عف المحؿ 

حؿ التجاري ووسيمتو ما يبرره باعتبار أف العبلمة ىي جزء مف عناصر الم التجاري لو
تضميؿ  إلىوأنو مف شأف فصؿ العبلمة عف المحؿ التجاري أف يؤدي  ،لجذب العمبلء

حظر التصرؼ في العبلمة باالستقبلؿ عف المشروع اعتبار أف  ال يمكفأنو  إالالجميور،
كما أنو في حالة التنازؿ عف العبلمة منفصمة دائـ لجودة المنتجات.أكيد و  ضمافيعتبر 

فإف المتنازؿ إليو مف مصمحتو الحفاظ عمى نفس الجودة في منتجاتو حتى   عف المشروع
لؾ فمف األحسف تبني مبدأ ، لذالتنازؿال تؤثر عمى السمعة التي اكتسبتيا العبلمة محؿ 

حرية التصرؼ عف العبلمة باالستقبلؿ عف المشروع الذي كاف يستغميا خاصة بعدما 
 قائـ بذاتو. أصبحت ماؿازدادت أىمية العبلمة و 

خاصة مع وجود اتفاقية  موقؼ التشريعات تغير حياؿ التنازؿ الحر عف العبلمة كما أف
الدوؿ التي تبنت مبدأ عدـ الفصؿ بيف ف الفكرية تعني بالجوانب التجارية مف حقوؽ الممكية

ومثاؿ ذلؾ التشريع المصري في  ،العبلمة والمشروع أصبحت تأخذ بمبدأ التنازؿ الحر
  .(2)2002لسنة  82قانوف حماية حقوؽ الممكية الفكرية رقـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 486. 485ص ،ص2003الممكية الصناعية،الطبعة الرابعة،دار النيضة العربية،القاىرة،(: سميحة القميوبي،1)
 ،2008الممكية الصناعية في القانوف المقارف، دار الفكر الجامعي، االسكندرية،  (: عبد الفتاح بيومي حجازي،2)
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تحت   الحر عف العبلمة عض األخر مف التشريعات أخذت بمبدأ التنازؿالبنجد أف و 
 .(1)تحفظ أف ال يؤدي ذلؾ إلى تضميؿ الجميور حوؿ مصدر المنتجات

 الفرع الثاني
 ائري من التنازل الحر عن العالمةموقف المشرع الجز 

وقفا قد تبنى مالمتعمؽ بالعبلمات يبلحظ أف المشرع الجزائري  06-03طبقا لؤلمر رقـ 
نص قانوف  إذ ،بمعزؿ عف المؤسسة عبلمةوسطا في شأف التنازؿ الحر عف ال

عمى إمكانية نقؿ الحقوؽ المخولة عف طمب تسجيؿ أو تسجيؿ العبلمة كميا أو (2)العبلمات
 يقع انتقاؿ الحؽ غير أنو اعتبر أف  ،معزؿ عف التحويؿ الكمي أو الجزئيجزئيا أو رىنيا ب

عمى وجو  يتعمؽ كاف الغرض منو تضميؿ الجميور أو األوساط التجارية فيما باطبل إذا
أو  السمعصنع أو خصائص أو قابمية استخداـ  بطبيعة أو بمصدر أو بطريقة الخصوص

  .تشمميا العبلمة الخدمات التي
وعميو أخذ المشرع بحرية التنازؿ عف العبلمة باالستقبلؿ عف المحؿ التجاري، وسواء كاف 

لتي تغطييا العبلمة لمنتجات اجزئيا،وسواء تعمؽ األمر بكؿ ا التحويؿ أو النقؿ كميا أو كاف
التنازؿ الحر عف العبلمة،إذ ىذا  غير أنو أدرج شرط عمى ذلؾ ،أي عمىأو لجزء منيا 

تضميؿ الجميور أو األوساط التجارية فيما   األخير يعتبر صحيحا شرط أف  ال يؤدي إلى
يتعمؽ عمى وجو الخصوص بطبيعة أو بمصدر أو بطريقة صنع أو خصائص أو قابمية 

مف شأف التحويؿ أف يؤدي  أما إذا كاف، تخداـ السمع أو الخدمات التي تشمميا العبلمةاس
نو في ىذه الحالة يعتبر انتقاؿ إ،أي إلى تضميؿ الجميور أو األوساط التجارية فإلى ذلؾ

 .الحؽ باطبل
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
.وأنظر 55.  40المرجع السابؽ، ص ص ،تعماؿ العبلمة التجاريةالترخيص باس(: حساـ الديف عبد الغني الصغير، 1)

 :كذلؾ
AZEMA  Jacques , Marques, Brevets d’invention, Dessins et Modèles, Lamy droit     

commercial, Paris,2007,p 988 .                                                                                             
 .، المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03 مف أمر 14 المادة  (:2)
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ف أخذ بحرية التنازؿ عف العبلمة إال أنو راعى عميو فالمشرع حتى و و  مصمحة كذلؾ ا 
 صعبلمة أف تحافظ عمى نفس خصائذلؾ بإلزاـ المؤسسة المحوؿ إلييا الو  المستيمكيف

لعؿ الغرض مف ذلؾ ىو حماية مصالح و  .المنتجات أو الخدمات التي تشمميا العبلمة
 ،كما أف المشرع كما الحظنا ألـز المتعامميفالمتعامميف حتى ال يتـ تضميميـو المستيمكيف 

لفة نص كذلؾ عمى عقوبات في حالة مخا، و الخدماتباتخاذ العبلمات لتمييز السمع و 
  .ذلؾ
يبلحظ أف المشرع في القانوف السابؽ المنظـ لمعبلمات تبنى التنازؿ الحر بمعنى أف و 

العبلمة يمكف التنازؿ عنيا باالستقبلؿ عف المحؿ التجاري أو المؤسسة التي تعتبر تابعة 
 دوف النص عف الغرض مف التحويؿ إف كاف مف شأنو أف يؤدي إلى تضميؿ  (1)ليا

العبلمة كضماف لجودة المنتجات  ذ أنو في ىذه الحالة لـ يعتبرإ أـ ال. الجميور
ووسيمة لممنافسة  الخدماتو  ماؿ معنوي مستقؿ عف المنتوج وباعتبار العبلمة.الخدماتو 
عف الغرض مف التحويؿ  تفرض عدـ البحثالتصرؼ فييا بمعزؿ عف المشروع حرية ف إف

عتبر كضماف لجودة المنتجات فالعبلمة ال ت ،إف كاف مف شأنو ذلؾ تضميؿ الجميور
ويجب إطبلؽ الحرية لصاحب الشأف في تقرير إف كاف يجب اتخاذ عبلمة لمنتجاتو  أو 

 .خدماتو أو عدـ اتخاذىا

 المطمب الثاني
 عن العالمة لتنازلأحكام عقد  ا

المتنازؿ بنقؿ أو  باعتبار أف عقد التنازؿ ىو االتفاؽ الذي يقوـ بموجبو شخص يدعى
، فإنو ذلؾ بمقابؿالمتنازؿ إليو و  في العبلمة لصالح شخص أخر يدعىتحويؿ الحؽ 

 يعتبر مف قبيؿ عقود المعاوضة الذي يضع التزامات متبادلة عمى عاتؽ أطراؼ العقد
 و أنو المشرع لـ يضع أحكاما خاصة بالتنازؿ عف العبلمة كعقد البيع، وكما أشارنا آنفا أف

  عممية التنازؿ عف العبلمةالعقود وعميو فإف  مىخضع إلى القواعد العامة المطبقة عي
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
عمى  المرجع السابؽ،لعبلمات التجاريةالمتعمؽ بعبلمات المصنع وا 57-66مف األمر رقـ 24 إذ نصت المادة (:1) 

 لممتجر". مة قابمة لمتحويؿ في كميتيا أو في جزء منيا منفردة أو مقرونة بالعناصر األخرى "الحقوؽ المتصمة بعبل أف: 
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عقد البيع لعقود و لصحة االعامة  متى توفرت في عقد التنازؿ الشروط  تعتبر صحيحة
 أحد العناصر تعتبر العبلمةإال أنو تجدر اإلشارة في ىذا الصدد أف .(1) بصورة خاصة

 ؿي حالة التناز ىؿ أنو ففي ىذه الحالة يطرح اإلشكاؿ التالي :و  ،يتجار المعنوية لممحؿ ال
، ىذا األخير العناصر التي يشمميازؿ عقد التنا في دوف أف يحددعف المحؿ التجاري و 

 متنازؿ عنيا أـ ال ؟. في ىذه الحالة يؿ تعتبر العبلمةف
المحؿ التجاري فيجب  ي حالة التنازؿ عففبالرجوع الى القانوف التجاري الجزائري فإنو 

 منيا العبلمة إذا أراد مالكيا التنازؿفي العقد بدقة و  ؿبياف العناصر التي يتضمنيا المح
ؿ إال عمى ف التنازؿ عف المحؿ ال يشمو في حالة عدـ بياف ذلؾ فإنعمييا كذلؾ،إذ أ

  .(2)ةالعمبلء والشيرة التجاريي والحؽ في اإليجار و االسـ التجار التجاري و  عنواف المحؿ
مة أف يتنازؿ عنيا كميا أو جزئيا،حيث أف كما يجيز المشرع الجزائري لصاحب العبل

أما جزء منيا فقط.تشمميا العبلمة محؿ التنازؿ أو كؿ المنتجات التي  التنازؿ قد يخص
بمعنى أف التنازؿ عف العبلمة يكوف في  ،ةفي حالة ما إذا تضمف عقد التنازؿ قيود إقميمي

ف المشرع الجزائري عمى وف أف يشمؿ كامؿ التراب الوطني فإمعينة  دحدود إقميمية 
الذي أجاز تقييد التنازؿ في حدود إقميمية   المتعمؽ بالعبلمات األمر السابؽ خبلؼ
إذ مف شأف ذلؾ  وىو حسف ما فعؿ لـ يشير إلى ىذه القيود في التشريع الحالي  (3)معينة

 يبلحظ أف المشرع الفرنسي نصو نتجات.إحداث خمط في ذىف الجميور حوؿ مصدر الم
ف كاف لؾ بأف التنازؿ حتى و ذصراحة عمى ذلؾ و  فبل يمكف أف يتضمف تقييد  جزئيا 

 .(4)إقميمي
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ديواف المطبوعات  ،5طبعة دني الجزائري، لبيع في القانوف المعقد امحمد حسنيف، :أنظر في ذلؾ (:1)

 و ما يمييا.10ص ،2006الجامعية،الجزائر،
 المعدؿ والمتمـ، القانوف التجاري،يتضمف  ،1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75مف أمر رقـ  2\96أنظر المادة (:2)

 المرجع السابؽ.
 .المرجع السابؽ ،التجارية عبلماتمات المصنع والالمتعمؽ بعبل 57-66مف أمر  25أنظر الفقرة الثانية مف المادة  (:3)

(4):Article 714_1 du C .fr.propr.intell. :                  

 « ...La cession même partielle ,ne peut comporter de limitation territorial ».                           
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 الفرع األول
 عن العالمة انعقاد التنازل

نقؿ حقو موجبو يقـو شخص يسمى المتنازؿ بالذي ب ؽار أف عقد التنازؿ ىو االتفاباعتب
و في و في مقابؿ نقديلفائدة شخص أخر يسمى المتنازؿ إلي ) كميا أو جزئيا(في العبلمة
اإلرادتيف إلى تتمثؿ الخاصية األولى لعقد البيع في اتجاه  إذ.لمممكية ناقؿ عقد ىو بذلؾ

حيث تتمثؿ الخصيصة  كية أو الحؽ المالي،كما أنو عقد معاوضة،إنشاء التـز بنقؿ المم
الثانية لعقد البيع في المقابؿ النقدي،إذ يجب أف تتجو إرادة الطرفيف إلى أف يكوف نقؿ 

النعقاد التنازؿ عف العبلمة يستوجب توافر و  .(1)الحؽ مقابؿ ثمف نقدي يمتـز بو المشتري
 يا(.)ثانأخرى شكميةو  )أوال(شروط موضوعية 

 .عن العالمة : الشروط الموضوعية لمتنازلأوال
الموضوعية  وىي  يجب توافر مجموعة مف الشروط  وصحتو نعقاد التنازؿ عف العبلمةال

طبقا لمقواعد و الشروط  العامة لصحة العقود بصفة عامة و شروط أخرى خاصة بالمتنازؿ.
ذا  انعدـ أحدىا ال ينعقد العقد العامة لمعقد ثبلثة أركاف ىي الرضا والمحؿ والسبب، وا 

بالنسبة لمرضا يشترط توافر التمييز لدى المتعاقديف وتطابؽ  ويكوف باطبل بطبلنا مطمقا.
 ويشترط لصحتو خمو إرادة  كؿ مف المتعاقديف اإلرادتيف عمى ماىية العقد والثمف والمبيع،

 يكوف البائع أىبلسنة كاممة،كما يمـز أف 19مف عيوب الرضا واستكماليما ألىمية األداء 
 .(2)لمتصرؼ في العبلمة أو التنازؿ عنيا

فإف أوؿ شرط لصحة التنازؿ عف  التشريع الجزائري المتعمؽ بالعبلمات وبالرجوع إلى
شخص الذي يقوـ فقط  بإجراءات الالعبلمة ىو أف يكوف المتنازؿ مالكا ليذه األخيرة، و 

ة ويصبح بذلؾ أىبل لمتصرؼ فييا بكؿ مالكا شرعيا لمعبلم يعدوالنشر  التسجيؿاإليداع و 
 .(3)أوجو التصرؼ الجائزة قانونا 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .23، المرجع السابؽ،صعقد البيع في القانوف المدني الجزائريمحمد حسنيف،  (:1)
 .29، 28، ص صنفسوالمرجع   (:2)
 .، المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مف أمر  09المادة  (:3)
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مة عينة الز المشرع لـ يشترط شروط م ففإ ليوالمتنازؿ إىو الطرؼ الثاني في العقد و أما 
بالنسبة لمحؿ عقد أما .ـ اكتساب العبلمةاألشخاص الذيف يحؽ لي لـ يحدد إذالتوفر فيو،

وباعتبار أف التنازؿ عف العبلمة يمكف أف يكوف  .مةعبلمة مسج فيتمثؿ في (1)التنازؿ
التنازؿ كميا إذا  كما أشارنا سابقا فيجب تحديد ذلؾ في العقد،ويكوف تنازال كميا أو جزئيا

أي تغطييا العبلمة،أما إذا تضمف العقد تقييدا لممحؿ تضمف كؿ المنتجات والخدمات التي 
المنتجات أو الخدمات دوف غيرىا ففي  بعضأف التنازؿ عف استعماؿ العبلمة يشمؿ فقط 

فبل  باإلضافة إلى ذلؾ يجب أف تكوف العبلمة مشروعة ،ىذه الحالة يكوف التنازؿ جزئيا
يجوز التصرؼ فييا إف كانت مخالفة لمنظاـ العاـ أو اآلداب العامة أو كانت مف الرموز 

 ة أو المتعددة األطراؼ.التي يحظر استعماليا بموجب القانوف الوطني أو االتفاقيات الثنائي

مف التقنيف المدني الجزائري فالعقد يعد باطبل  97نو طبقا لممادة وبالنسبة لركف السبب فإ 
إذا التـز المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالؼ لمنظاـ العاـ أو لآلداب العامة. 

 ـت عدالمشرع ذكر حاالالمتعمؽ بالعبلمات يبلحظ أف  06-03وبالرجوع إلى أمر 
كما لو كاف الغرض مف  عف توافر إحداىا بطبلف العقد مشروعية السبب والتي يترتب

التنازؿ ىو تضميؿ الجميور أو األوساط التجارية حوؿ طبيعة أو مصدر السمعة أو 
 .(2)بطريقة صنعيا...

 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
أف يكوف ممكنا غير و  اآلداب،العاـ و (: تتمثؿ شروط المحؿ بصفة عامة في:أف يكوف مشروعا غير مخالؼ لمنظاـ 1) 

، المرجع عقد البيع في القانوف المدني الجزائري مستحيؿ وأف يكوف معينا بحد ذاتو أو قاببل لمتعييف.أنظر محمد حسنيف،
 يمييا. و ما  44السابؽ،ص

 المتعمؽ بالعبلمات عمى أنو: 06-03مف أمر14مف المادة 2الفقرة  (: تنص2) 
"يعد انتقاؿ الحؽ باطبل إذا كاف الغرض منو تضميؿ الجميور أو األوساط التجارية فيما يتعمؽ عمى وجو الخصوص  

 ي تشمميا العبلمة ".بطبيعة أو بمصدر أو بطريقة صنع أو خصائص أو قابمية استخداـ السمع أو الخدمات الت
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 .متنازل عن العالمةالشروط الشكمية ل: ثانيا
التنازؿ عف في عقد عمى مالؾ العبلمة استيفائيا  حدد المشرع اإلجراءات التي يجب

العبلمة عنصر مف العناصر  باعتبار و  التشريع الخاص بالعبلمات، ذلؾ فيالعبلمة و 
إجراءات قد أحاؿ  التجاري الجزائري تقنيففي ال يبلحظ أف المشرع المعنوية لممحؿ التجاري

اإلجراءات تتمثؿ و لتجاري إلى القوانيف الخاصة بيا محؿ االتنازؿ عف العناصر المكونة لم
مضاء األطامية الكتابة و الخاصة بعقد التنازؿ عف العبلمة في إلز  راؼ المتعاقدة باعتباره ا 

 .(1)صراحة  شرط نص عميو المشرع
 :الكتابة إلزامية ـ1

 15طبقا لممادة عتبر المشرع إلزامية الكتابة شرط ضروري النعقاد التنازؿ عف العبلمة ،فا
ف المشرع أوجب أف يثبت عقد التنازؿ عف المتعمؽ بالعبلمات فإ 06-03مف األمر رقـ 

لزامية الكتابة ىو شرط لـ يتضمن و فقط التشريع العبلمة كتابة تحت طائمة البطبلف .وا 
نالخاص بالعبلمات و  ىو و  ،(2)بالممكية الصناعية أيضا كؿ التشريعات الخاصة ما تضمنتوا 

عمى ىذا  أيضا لقد نص المشرعو  .فقط لمواجية الكافة ليسو  التنازؿ  شرط لبلنعقاد يعتبر 
ال و الجزاء في التشريع السابؽ لمعبلمات،إذ اشترط تثبيت عقد بيع العبلمة كتابيا الشرط و  ا 

  .(3)اعتبر باطبل
 714المشرع الفرنسي في قانوف الممكية الفكرية في المادة كذلؾ ىب إليو ىو نفس ما ذو 

بعدما كاف ال  التي نصت عمى أف التنازالت يجب أف تثبت كتابة تحت طائمة البطبلف،
 .(4)يف األطراؼ ألي شكميةيخضع عقد التنازؿ عف العبلمة ب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  :عمى ما يميالمتعمؽ بالعبلمات  06-03مف أمر  15تنص المادة  (:1)

مضاءترط تحت طائمة البطبلف الكتابة و "تش أو رىف العبلمة المودعة أو المسجمة في مفيـو  في عقود النقؿ األطراؼ ا 
 . ."أعبله، وفقا لمقانوف الذي ينظـ ىذه العقود  14المادة 

   2فقرة 36نيا في المادة براءات االختراع حيث نظـ اإلجراءات الشكمية لمتنازؿ عبي ذلؾ التشريع الخاص بما ف (:2)
النماذج الصناعية المتعمؽ بالرسـو و  86-66رقـ  .كما تضمف األمر2003يوليو  19المؤرخ في  07-03مر رقـ مف األ

 منو. 21نفس اإللزامية في المادة 
 .، المرجع السابؽالعبلمات التجاريةالمتعمؽ بعبلمات المصنع و  57-66 مف األمر  25المادة   (:3)

(4) : CHAVANNE Albert , BURST Jean jacques , Le Droit de la propriété industrielle,       

 2eme éd ,op. cit.,p 654. 
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 الذي نص عميو شرط موافقة الوزير المختص لي ال يتضمفالتشريع الحا مع اإلشارة أف
موافقة  إذ طبقا ليذا األخير ال يجوز التنازؿ عف العبلمة إال بعدالتشريع السابؽ لمعبلمات،

 و قد أحسف .(1)موافقة يعد بيع العبلمة باطبلعند عدـ وجود ىذه الالوزير المختص، و 
 إطالة إجراءات عقد البيع.ء ىذا اإلجراء إذ مف شأنو بإلغا المشرع

 إمضاء األطراف: ـ2
نعقاد ال ضروري إمضاء المتعاقديف شرط ط الكتابة فقد اعتبر المشرع إلى جانب شر 

 06 -03مف أمر  15مادة التنازؿ عف العبلمة ولقد عبر عميو صراحة وىذا طبقا لم
إذا انعدـ اإلمضاء اعتبر العقد باطبل وغير منتج  ،كما نص عمى أنوالمتعمؽ بالعبلمات

 السابؽ لمعبلمات لشرط في التشريعلـ ينص عمى ىذا ا يبلحظ أف المشرعو ألي أثر.
ال سقط في دفتر العبلمات و  تسجيميااشترط تثبيت العقود كتابيا و ، بؿ كشرط مستقؿ ا 

فبل حاجة لمتأكيد عمى  كما أف العقود التي تثبت كتابيا تتضمف إمضاء األطراؼ  (2)الحؽ
مصمحة الأماـ  بيذا اإلجراء أي اإلمضاء ويقـو األطراؼ في عقد التنازؿ  . ضرورة توفره

ىذا سواء كاف بيع و  الصناعية،المختصة المتمثمة في المعيد الوطني الجزائري لمممكية 
فبل يغني تسجيؿ العبلمة في السجؿ  ،مستقبل أو كاف ضمف المحؿ التجاريالعبلمة 

مف تسجيمو أيضا في السجؿ الخاص  (3)التجاري ضمف عناصر المحؿ التجاري
 .(4)بالعبلمات

 .عن العالمة بات عقد التنازلثإثالثا:    
 (5)إثبات التنازؿإلى دمج المؤسسات فيما يخص  06-03في أمر  أشار المشرع الجزائري

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عمى ما يمي: لعبلمات التجارية، ع واالمتعمؽ بعبلمات المصن 57-66مف األمر  25إذ تنص  المادة  (:1) 

"إف العقود المشتممة عمى نقؿ الممكية إما عمى منح حؽ امتياز االستغبلؿ أو التنازؿ عف ىذا الحؽ و إما عمى الرىف أو 
رفع اليد عف الرىف،يجب أف تعرض عمى الموافقة المسبقة لموزير الذي يعنيو األمر وأف يتـ تثبيتيا كتابيا وتسجيميا في 

ال سقط الحؽ".د  فتر العبلمة وا 
 المرجع السابؽ. ية،العبلمات التجار المتعمؽ بعبلمات المصنع و  57-66مف األمر  25(: المادة 2)
 الجزائري المعدؿ والمتمـ،المرجع السابؽ.  ،المتضمف القانوف التجاري59-75مف أمر  147والمادة  99(: المادة 3)
في السجؿ الوطني  ىسجيؿ التنازؿ عف العبلمة وكذا التصرفات األخر ( المتعمؽ بت10(: انظر الممحؽ رقـ )4)

 لمعبلمات.
 .،المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03األمرمف  15الفقرة الثانية مف المادة   (:5)
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 والمقصودخر.أذلؾ لكوف التنازؿ يمكف إثباتو عف طريؽ دمج المؤسسات أو بأي شكؿ و 
انوف الشركات ال قو  مف القانوف التجاري الجزائريمف االندماج لـ يتطرؽ إليو كؿ 

 اندماج الشركات بأنو:الفقو  عرؼ ي،  و الفرنسي
ة اتفاقية بمقتضاىا تتحد شركتاف قائمتاف عمى األقؿ في شركة واحدة ليا شخصية معنوي"

تسمى االندماج بطريؽ تكويف شركة جديدة أو بطريؽ بعد اتخاذ إجراءات تأسيس جديدة و 
 شركة  Société absorbanteتمع شركة يطمؽ عمييا اسـ الشركة الدامجةالضـ،أو تب

يطمؽ عمييا االندماج بطريؽ و  Société absorbéأخرى تسمى الشركة المندمجة 
 . (1)"االمتصاص

ركة شراء شب أف تقوـ شركة شركتيف أو أكثر أو اتفاؽ بغرض اتحاد فاندماج الشركات ىو
إذ  سواؽ العالمية،في األ ىذا ما يقع عادة ة و عمبلق مجموعاتبعدئذ لتصبح  خرى،أ

بيف الشركات الكبرى عالميا وذلؾ في مختمؼ المجاالت  ازدادت عمميات دمج المؤسسات 
 ماك.حدود الدوؿحتى يزيد نفوذىا وتوسع حصصيا في السوؽ باعتبار أف نشاطيا يتعدى 

اجة لتكويف مؤسسات إستراتيجية طويمة المدى لنمو الشركة دوف الح أف االندماج يشكؿ
 . (2)جديدة

 اندماج مجمعيف  في مف أمثمة لعممية الدمج بيف الشركات عمى المستوى الدولي،مثبلو 
" أدى إلى SANDOZ" و" CIBAإدماج "  1996أفريؿ  25المجاؿ الصيدالني  في 

 فاندماج " التي أصبحت المجمع الصيدالني الثاني عالمياNOVARTIS"  مجمع نشأة
عيف كاف ضروري لضماف مواصمة نجاحيما في األسواؽ الدولية ،كما سوؼ ىذيف المجم

اندماج  وفي مجاؿ الخدمات تطوير أدوية جديدة ومنتجات جديدة، بتمويؿ البحث و مح يس
 "Bankers Trust " بنؾ أمريكي( و( "Deutchst Bank)(3)" )بنؾ ألماني. 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
النيضة العربية،القاىرة دار -دراسة مقارنة-اندماج الشركات مف الوجية القانونيةأنظر أحمد محرز،  (:1) 

دار الثقافة لمنشر  .و أنظر كذلؾ: أسامة نائؿ المحيسف، الوجيز في الشركات التجارية واإلفبلس،08،ص1997
 .66،ص2008والتوزيع،عماف، 

(2) : http://aesplus .net/Fusion-acquisition.html    
(3) : Ibid.                                                                
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وشركة  ناد الجزائرإ مبـر بيف شركةفي الجزائر مثاؿ لعقد الدمج العقد الو 
 دوليا. ( المشيورة ISISة ازيس)المالكة لعبلم( األلمانية و Henkelىينكؿ)

ىناؾ العديد مف األسباب التي تدفع الشركات إلى المجوء إلى االندماج يرى الفقو أف و    
 إلى   ما  شركة  تمجأ  قدف ظروؼ كؿ شركة، وأف ىذه األسباب تتنوع وتتعدد باختبلؼ

المشاكؿ والصعوبات المالية التي تعاني منيا   لمواجية  أخرى  شركة  مع  االندماج
الستيعاب الشركة المندمجة  تسمح ليا التياإلمكانيات  ب  تتمتعركة أخرى فتندمج مع ش

نظرا ألىمية عمميات اندماج و   .(1)لمحاولة تخميصيا مف الصعوبات التي تواجييا
خاصة مع لتكويف شركات عمبلقة لمواجية المنافسة الدولية  في الوقت الراىف الشركات

تدخؿ  اإلستراتيجيةليف الجزائرييف ،إذ أف ىذه ذلؾ حضي باىتماـ المسئو  زيادة حدتيا فإف
 .   (2)في السياسة العامة لمحكومة التي اتخذتيا في قطاع االقتصاد

ذا انتقمت العبلمة نتيجة و  بأي وثيقة وفؽ التشريع  دمج المؤسسات فيمكف إثبات ذلؾا 
دفتر في  يسري ىذا العقد في حؽ  الغير إال إذا تـ تسجيموال و  (3)الجاري بو العمؿ

 14حيث تنص المادة  ،العبلمات الذي يمسكو المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية
 يحدد كيفيات إيداع العبلمات وتسجيميا، عمى أنو: 277-05مف المرسـو التنفيذي رقـ 

ين بعد الفحص أنيا " تمسك المصمحة المختصة سجال خاصا تقيد فيو العالمات التي تب
-33كما تقيد فيو كل العقود التي نص عمييا األمر رقم مضمونامطابقة شكال و 

36 ."..... 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .67الوجيز في الشركات التجارية واإلفبلس، المرجع السابؽ،ص ، د/أسامة نائؿ المحيسف (:1)
ناعة و ترقية االستثمارات حميد طمار عف سياسة اندماج المؤسسات لتكويف مؤسسات كبيرة حيث دافع وزير الص (:2)

ىذا ما أكده في و  مؤسسات وطنية كبيرة  في مختمؼ القطاعات 13لمواجية المنافسة الدولية،إذ قررت الحكومة إنشاء 
 : .أنظر2008-04-23ممتقى في 

 Tahar FATTANI ,la révolution industrielle de Hamid Temmer en Algerie :                          

  http://www.algerie-dz.com/Forums/archive/index.php/t-78170.htm                                 

 : أنو المتعمؽ بالعبلمات، 06-03مف األمر  15نية مف المادة الفقرة الثا تنص :(3)
و بأي شكؿ آخر لحموؿ المؤسسات بأي وثيقة تثبت ىذا االنتقاؿ وفقا لمتشريع الذي "يثبت االنتقاؿ بدمج المؤسسات أ

 ينظـ االنتقاؿ".
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 الفرع الثاني  
 آثار التنازل عن العالمة

المترتبة عف كؿ عقد بيع وعميو  عقد التنازؿ عف العبلمة اآلثار التقميدية إبراـ يترتب عمى
 .(1)قدالتزامات وحقوؽ ألطراؼ العترتب  الرجوع إلى  القواعد العامة التي يتـ
 .بالنسبة لممتنازل: أوال   

مف القانوف المدني الجزائري فإف البيع ىو عقد يمتـز بمقتضاه البائع أف  351طبقا لممادة 
يرتب عقد ينقؿ لممشتري ممكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابؿ ثمف نقدي، وعميو 

كية واجب نقؿ ممالمتمثبلف في و زاميف ىاميف الت التنازؿ عف العبلمة بالنسبة لممتنازؿ
 .واجب تسميميا لوالعبلمة إلى المتنازؿ إليو و 

 ـ االلتزام بنقل ممكية العالمة إلى المتنازل إليو.1
بكؿ ما ىو الـز لنقؿ حؽ في عقد التنازؿ عف العبلمة االلتزاـ  يقع عمى عاتؽ المتنازؿ 
كالمستندات التي تثبت ، المتعمقة بيا ؽ البلزمةالوثائكتقديـ  كية العبلمة إلى المشتري،مم
العقود التي تثبت وجود الرىوف أو التراخيص  كذلؾية العبلمة مف قبؿ المتنازؿ و ممك

عف العبلمة عقد التنازؿ ويرى جانب مف الفقو أف .(2)باستخداـ العبلمة في حاؿ تواجدىا
ال يعتبر مف  ونؽ في األولوية ألالح لكف ىذا العقد ال ينقؿ توابعيا،ينقؿ ممكية العبلمة و 

ىذا الشرط في  صراحة إال إذا  ضمف األطراؼ ال يدخؿ في عقد التنازؿ،العبلمة و  توابع
  .(3)العقد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  مف القانوف المدني المعدؿ والمتمـ،المرجع السابؽ.يتض ،58-75يا مف أمر ما يميو  351(: المادة 1) 
 126صص المرجع السابؽ ، ،عقد البيع في القانوف المدني الجزائريؾ في آثار عقد البيع ،محمد حسنيف، أنظر كذلو 
.168. 
امعة ،جوالعمـو االدارية  دي دوجة، عقد التنازؿ عف العبلمة،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، كمية الحقوؽ(: باق2)

 .114،ص2004الجزائر،
مع اإلشارة أف المتنازؿ إليو ال يممؾ حؽ حماية عبلمتو عف طريؽ دعوى التقميد إال بعد نشر عقد التنازؿ عف العبلمة  

 المتعمؽ بالعبلمات عمى أنو: 06-03مف أمر  27/1مات، إذ تنص المادة في السجؿ الخاص بالعبل
 عبلمة مخمة بالحقوؽ المرتبطة بيا".ال تعد األفعاؿ السابقة لنشر تسجيؿ ال" 

(3) : POULLAUD DULLIAN Frederic, Droit de la propriété industrielle,                         

Collection Domat, Montchrestien, Paris,1999,p62.                                                         
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  مة إلى المتنازل إليو.ـ االلتزام بتسميم العال2
 ،األخير ىذا وضعيا تحت تصرؼ إليوإلى المتنازؿ  التزاـ المتنازؿ بتسميـ العبلمةب يقصد

إلى  باستخداـ العبلمة، السماح لممتنازؿ إليوب العبلمة ماؿ معنوي فيتحقؽ التسميـ باعتبارو 
 .(1)تحيبلاالمتناع عف كؿ عمؿ مف شأنو أف يجعؿ نقؿ الحؽ عسيرا أو مسجانب ذلؾ  

ما إذا كاف المتنازؿ عف العبلمة ممـز بتقديـ أسرار  حوؿ في ىذا الصدد يطرح االشكاؿو 
لمحفاظ عمى نفس الجودة  أـ ال ،إذ أف ذلؾ ال  الحاممة لمعبلمةصنع المنتوج أو السمع 

 .يعتبر مف توابع العبلمة المبيعة
باالستقبلؿ عف المشروع أف  سبؽ أف ذكرنا فيما يتعمؽ بمسألة التنازؿ الحر عف العبلمة

المشرع تبنى دائما مبدأ التنازؿ الحر عف العبلمة بمعزؿ عف المشروع، غير أنو في 
إلى  تضميؿ الجميور أو   ذلؾ ال يؤدي أف التشريع الراىف تبنى المبدأ تحت تحفظ 

األوساط التجارية فيما يتعمؽ عمى وجو الخصوص بطبيعة أو بمصدر أو بطريقة صنع أو 
، بالتالي فيمكف القوؿ ئص أو قابمية استخداـ السمع أو الخدمات التي تشمميا العبلمةخصا

أنو لتجنب تضميؿ الجميور وخداعو حوؿ طبيعة المنتوج محؿ العبلمة أو بطريقة صنعو 
أو خصائصو فعمى المتنازؿ  أف يضع في حوزة المتنازؿ إليو كؿ ما يمـز  لمحفاظ عمى 

 نفس جودة المنتجات .
 اللتزام بالضمان.ـ ا3

عدـ  يرتب عقد التنازؿ عف العبلمة في ذمة المتنازؿ التزاما بضماف الى جانب ما سبؽ
 إذ  كامبل،نتفاع بيا انتفاعا ىادئا و اال، فيضمف لو ممكية العبلمة و التعرض واالستحقاؽ

عيؽ استعماؿ لقياـ بأي عمؿ مف شأنو أف يعرقؿ أو يعميو التعرض لو وذلؾ بايمتنع 
لؾ يتخذ عبلمة مشابية مقمدا بذأو أف  كأف يقـو باستعماؿ العبلمة ،تري لعبلمتوالمش

القياـ بأي عمؿ مف شأنو اإلنقاص مف  قيمة عف  العبلمة المتنازؿ عنيا، كما يمتنع
 إذا استحقت مف  مف الغيرالصادر التعرض  كما يضمف المتنازؿ اإلساءة إلييا،العبلمة و 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف القانوف المدني المعدؿ والمتمـ،المرجع السابؽ. ، 58-75مف أمر  361المادة  (:1)
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ذلؾ عف طريؽ تعويضو.كما يضمف المتنازؿ انتفاع جزئيا و  الغير سواء استحقاقا كميا أو
التـز البائع بالضماف   بالتالي إذا وجد عيب في العبلمةو  امبل،المشتري بالعبلمة انتفاعا ك

  .(1)ذلؾ عف طريؽ التعويض كما في حالة إبطاؿ العبلمةو 
 .بالنسبة لممتنازل إليو: ثانيا    
التزامات  أيضا ينشئ مة مف العقود الممزمة لجانبيف فإنوباعتبار عقد التنازؿ عف العبل 

في االلتزاـ  أساسا لمشتريتتمثؿ التزامات او  لتزامات المتنازؿ،إليو تقابؿ ا في ذمة المتنازؿ
 .(2)لتزاـ بدفع المصاريؼ والنفقاتاالو  االلتزاـ بتسمـ العبلمةو  التنازؿ ثمفبدفع 

 االلتزام بدفع الثمن. -1
 االلتزاـ األساسي الذي يقع عمى عاتؽ المشتري مقابؿ حصولو عمى العبلمة ىو االلتزاـ إف 

وىو مبمغ مف النقود الذي اتفقت عميو األطراؼ المتعاقدة ويتـ الوفاء بو  دفعة واحدة بدفع الثمف 
 .(3)يكوف واجب األداء في الزماف والمكاف المتفؽ عميوو  ،أو بالتقسيط عمى حسب االتفاؽ

 االلتزام بتسمم العالمة ودفع المصاريف. -2
وفيما يتعمؽ بمكاف وزماف تسمـ المبيع   ،مف البائع كما يقع عمى المشتري التزاـ بتسمـ العبلمة 

إذا لـ يتفؽ األطراؼ عمى مكاف أو زماف  مف التقنيف المدني الجزائري، 394طبقا لممادة فإنو 
تسمـ المبيع و لـ يوجد عرؼ بشأف ذلؾ  وجب عمى المشتري أف يتسممو في المكاف الذي يوجد 

مف  395ي لمعبلمة فإنو طبقا لممادة لنفقات تسمـ المشتر  أما بالنسبة .فيو المبيع وقت البيع
    التقنيف المدني تكوف عمى عاتؽ المشتري ، ما لـ يوجد عرؼ أو اتفاؽ يقضي بغير ذلؾ.

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 القانوف المدني المعدؿ والمتمـ، المرجع نفسو.المتضمف  ،58-75وما يمييا مف أمر  371د نظر المواأ (:1)

(2) : AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, Droit de la propriété industrielle, 
op. cit.p822.    

ذا لـ يوجد اتفاؽ أو عرؼ كاف المتضمف القانوف المدني المعدؿ و المتمـ، إ ،58-75مف أمر  388حسب المادة  (:3)
ثمف  مف نفس القانوف فإف 387فحسب المادة  تحقا في الوقت الذي يقع فيو تسميـ المبيع، أما مكاف الوفاءالثمف مس

ذا لـ يكف ثمف المبيع مستحقا وقت  البيع يدفع مف مكاف تسميـ المبيع ما لـ يوجد اتفاؽ أو عرؼ يقضي بغير ذلؾ، وا 
 المشتري وقت استحقاقو الثمف. تسمـ المبيع وجب الوفاء بو في المكاف الذي يوجد فيو موطف 

ذا لـ يقـ المشتري بدفع الثمف رغـ استحقاقو كاف لمبائع أف، يطالبو  بالتنفيذ العيني أو الفسخ  مع المطالبة  وا 
  وما بعدىا. 152بالتعويض.أنظر تفصيبل في ذلؾ: باكدي دوجة، عقد التنازؿ عف العبلمة، المرجع السابؽ،ص
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 المبحث الثاني

 مةترخيص العــال
عمى خبلؼ عقد التنازؿ عف العبلمة الذي بموجبو تنتقؿ ممكية العبلمة مف المتنازؿ إلى 

يعتبر عقد المتنازؿ إليو فإنو في عقد الترخيص تبقى ممكية العبلمة في حوزة صاحبيا، و 
ترخيص العبلمة مف أىـ العقود الواردة عمى العبلمة باعتبارىا األكثر انتشارا في الحياة 

بحيث أف أصحابيا يمنحوف  ،بلحظو بالنسبة لمعبلمات المشيورةىذا ما نو  ،ةاالقتصادي
الشيء   لـ يتمكنوا مف الدخوؿ إلييا بمفردىـأسواؽ أخرى  إلىتراخيص االستغبلؿ لمدخوؿ 

نظرا ألىمية ترخيص العبلمة و  .وشيرتيا كذا زيادة قيمة العبلمةيـ و الذي  يزيد مف أرباح
نظامو القانوني)المطمب  إلى ير )المطمب األوؿ( ثـ نتطرؽمفيـو ىذا األخلسوؼ نتعرض 

 الثاني(.

 المطمب األول
 العالمة ترخيـصمفيــوم 

ىذا  باعتبار أف وأىميتو  العبلمةعقد ترخيص  تحديد المقصود مف إلى فيما يمي نتطرؽ
 عقد تمييزثـ نتطرؽ إلى ( األوؿ )الفرعاألخير زادت أىميتو بازدياد أىمية العبلمة

 الفرعأنواع الترخيص) ىإل أخيرا و  ،(الثاني )الفرعرخيص عف المفاىيـ المشابية لوالت
 (.الثالث
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 الفرع األول
 العالمة وأىميتو ترخيص تعريف

تعتبر عممية ترخيص العبلمة مف أىـ العقود التي يمكف أف يمجا إلييا صاحبيا لبلستفادة 
ى المقصود مف ىذه العممية  مف جية ، األمر الذي يتوجب عمينا التعرض المنيا ماديا

لى أىميتيا مف جية أخرى)ثانيا(.   )أوال( وا 

 العالمة. ترخيص تعريف  أوال:

بيف صاحب العبلمة  اتفاؽ يقوـ"أنو عمى عقد ترخيص العبلمة جانب مف الفقو  يعرؼ 
في األغراض التجارية  األولعالمة  بمقتضاه يحؽ لؤلخير استعماؿوشخص أو أكثر، 

  .(1)"ة ليا مقابؿ لقاء مادي معيفالمخصص
االتفاؽ الذي يتنازؿ بموجبو صاحب العبلمة كميا أو "أنو األخر عمى  البعض كما عرفو

 .(2)"جزئيا عف حؽ االنتفاع باستغبلؿ عبلمتو لمغير بمقابؿ
شخصي لمرخص لو حؽ يسمح فقط بمنح اىو اتفاؽ ف عقد ترخيص العبلمة عميو فإو 

نقؿ ممكيتيا،فيو بذلؾ شبيو بعقد اإليجار  إلىال يمتد ذلؾ بمقابؿ و و  االنتفاع بالعبلمةوىو 
 الذي ينشئ حقا شخصيا لممستأجر قبؿ المؤجر.

 العالمة. ترخيص أىمية  ثانيا:

ة فمقد أصبحت ممارس ،في الوقت الراىف العبلمة أىمية كبيرةعممية ترخيص تكتسي 
تعتبر وسيمة  إذ،(3)لـ المتقدمة والناميةفي جميع دوؿ العا تجارية واقتصادية األكثر انتشارا

ثمارها لؾذو لعبلمة لمحصوؿ عمى ثمار رأسمالو ا ىامة في يد مالؾ ت س ا  و خارج موطن ب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
رسالة لمحصوؿ  القانونية لمعبلمات التجارية في القانوف الدولي الخاص، والء الديف محمد أحمد إبراىيـ،الحماية (:1)

 .144،ص 2006عمى درجة دكتوراه في الحقوؽ،جامعة عيف الشمس ،مصر 
 (2) : TRADIEU GUIGUEZ Elisabeth, Transmission du droit sur la marque :op cit pp09,10  

et   Vr. aussi :  CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine,  Marques de fabrique, de 

commerce  ou de service, op. cit. p58 . 

 الموقع:عمى  ترخيص العبلمات التجارية وعقود االمتياز)الفرنشايز(، نظر: كنعاف األحمر،(: أ3)
www.syrianlaw.org/vb/showthread.php ?p=2228   
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توزيع يتمكف مف و  ،بمفرده  كتسابيالـ يتمكف مف ا عف طريؽ الدخوؿ إلى أسواؽ جديدة
ويتمكف  منتجاتو عف طريؽ أشخاص آخريف األمر الذي يزيد مف سمعة وشيرة العبلمة

 كانت العبلمة ذات سمعة إذاخاصة  مف تعظيـ أرباحو، وتكتسي ىذه العممية أىمية كبيرة
خيص كما أنو مف شأف عقد تر .(1)األمر الذي يساىـ في سرعة تصريؼ المنتجات عالمية

إذ  ،ؿ يد عاممة وتحريؾ السوؽ الداخمي وزيادة المنافسةالعبلمة زيادة االستثمار وتشغي
يضمف عقد الترخيص وجود منتجات ذات جودة في السوؽ المحمي مف شأنيا خمؽ 

.أما بالنسبة (2)وأسعارىـ منافسة وتحفيز لممنتجيف اآلخريف لتحسيف نوعية منتجاتيـ
سمح لو مف االستفادة مف سمعة العبلمة لتسويؽ ف عقد الترخيص يإلممرخص لو ف

 .(3)وتحقيؽ األرباح منتجاتو
ولقد ازدادت أىمية ىذه الممارسة التجارية بازدياد أىمية العبلمة وتطور وظائفيا فبعدما 
كانت العبلمة تؤدي وظيفة ضماف مصدر المنتجات  أصبحت مع التطور االقتصادي 

لضماف صفات وخصائص المنتجات وجودتيا، كما وتغير أساليب االنتاج وتنوعو رمزا 
تغيرت أيضا نظرة المستيمؾ تجاه العبلمة فيي بالنسبة إليو ترمز أكثر إلى خصائص 
وصفات المنتجات، كما أصبحت العبلمة وسيمة لبلعبلف عف المنتجات والخدمات وسبلح 

 في يد صاحبيا في مجاؿ المنافسة.
في الداللة عمى  المشروع كمصدر لممنتجات  وحسب جانب مف الفقو، عرؼ دور العبلمة

والتي عمى أساسيا  يمنع التصرؼ في العبلمة مستقمة عف المشروع،  "بنظرية المصدر"،
والمشروع  يشكؿ ضماف لممستيمؾ حوؿ مصدر  باعتبار أف عدـ الفصؿ بيف العبلمة

تعماليا، المنتجات وعدـ تضميمو، وعميو ال يجوز التصرؼ فييا بمنح ترخيص لمغير باس
ويعد  ذلؾ سبب مف األسباب التي  جعمت بعض التشريعات تتبني مبدأ عدـ جواز  فصؿ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) : TARDIEU-GUIGUES Elisabeth, Transmission du droit sur la marque ,op .cit.p12.Vr 

aussi :       
 .253،ص2001انوف التجاري الجزائري،ابف خمدوف ،الجزائر الكامؿ في القزراوي فرحة صالح،

 (: أنظر: كنعاف األحمر، ترخيص العبلمات التجارية وعقود االمتياز)الفرنشايز(،المرجع السابؽ.2)

(3) : AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, Droit de la propriété industrielle,op. 

cit.p989.        
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.ولكف بعدما تطورت وظيفة العبلمة وأصبحت (1)العبلمة عف المشروع الذي يستخدميا
رمزا لضماف  جودة المنتجات وخصائصيا والتي عرفت في الواليات المتحدة األمريكية 
 "بنظرية الضماف" فإنو تـ االقرار بمبدأ فصؿ العبلمة عف المشروع، وبالتالي قبوؿ

يستغمو واإلقرار بجواز الترخيص  التصرؼ بالعبلمة باالستقبلؿ عف المشروع الذي
باستعماؿ العبلمة شرط احتراـ ذات الصفات والخصائص في المنتجات حتى ال يتـ 

 .(2)تضميؿ وخداع جميور المستيمكيف
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ع السابؽ ، ص المرج ،التجارية الترخيص باستعماؿ العبلمة أنظر في ذلؾ: حساـ الديف عبد الغني الصغير، (:1)

 .وأنظر كذلؾ: كنعاف األحمر، ترخيص العبلمات التجارية وعقود االمتياز)الفرانشايز(،المرجع السابؽ.47 .45ص

بالنسبة لمتشريعات التي ال تجيز التصرؼ في العبلمة باالستقبلؿ عف المشروع فإف يرى الفقو  أنو حتى  (:وفي ذلؾ2)
صحة  رطرؽ عدة  لتقري إلىذلؾ لـ يقؼ عقبة في طريؽ الترخيص باستعماؿ العبلمة فمقد لجأ الفكر القانوني 

باط العبلمة بالمشروع الترخيص باستعماؿ العبلمة،ففي ألمانيا مثبل والتي تعتبر مف المتشدديف في تطبيؽ مبدأ ارت
تفسير نصوص القانوف بما يسمح بالترخيص باستعماؿ العبلمة استجابة  إلىستغميا لجأ الفقو والقضاء ي التجاري الذي

. والذي Licence imparfaite عمى صحة "الترخيص الناقص" واستقر الرأي  لبلعتبارات العممية وحاجات التجارة،
سمح  المرخص لمطرؼ اآلخر وىو المرخص لو  باستعماؿ العبلمة خبلؿ مدة معينة االتفاؽ الذي بمقتضاه ي يقصد بو

لقاء أجر ودوف أف يمتـز المرخص بأي التزاـ.ويعد الترخيص الناقص صحيحا إذا لـ يؤدي إلى تضميؿ الجميور 
كوف ىناؾ مصالح في سويسرا  إلى األخذ  بفكرة الترخيص الناقص ولقد اشترط لصحتو أف تولقد أخذ القضاء  وخداعو.

كانت المنتجات التابعة لممرخص لو تماثؿ  إذابيف صاحب العبلمة والمرخص لو ويتحقؽ ىذا الشرط  ةاقتصادية مشترك
أنظر: حساـ الديف عبد الغني مف حيث صفاتيا وجودتيا سمع المرخص التي كانت تحمؿ العبلمة محؿ الترخيص .

ومايمييا.وأنظر كذلؾ  كنعاف األحمر،  47المرجع السابؽ ،ص  ،التجارية الترخيص باستعماؿ العبلمةالصغير، 
 ترخيص العبلمات التجارية وعقود االمتياز)الفرانشيز(،المرجع السابؽ.وكذلؾ:

CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques de fabrique, de commerce ou de 

service, op,cit,p59.                                                                                      
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 الفرع الثاني                                                 

 العالمة عن العقود األخرى المشابية ترخيص  تمييز
الذي اتفاؽ بيف المرخص والمرخص لو و  العبلمة ىو عقد ترخيصكما سبؽ اإلشارة أف 

ف أف يشمؿ ذلؾ نقؿ ممكية حؽ استعماؿ عبلمة األوؿ دو يتضمف منح المرخص لو 
تي تتمثؿ في الألخرى و إال أنو قد يختمط الترخيص باستعماؿ العبلمة عف العقود ا ،العبلمة

 )ثالثا(.يا(،وأخيرا عقد االمتياز التجاري عقد الفرنشيز)ثانعقد التنازؿ)أوال( و 

 .العالمة  والتنازل  ترخيص : أوال
ال يتضمف نقؿ ممكية العبلمة مف  عف عقد التنازؿ في كونو العبلمة  رخيصتيختمؼ عقد 
نما حؽ استعماليا فقط وذلؾ في حدود ما ورد في العقد  إلىالمرخص  المرخص لو وا 

سوى حؽ شخصي ال ينشئ لممرخص لو  وذلؾ مقابؿ لقاء مادي.وعميو فإف عقد الترخيص
اعتباره صورة  إلىالفقو  وىذا ما جعؿ في استعماؿ العبلمة دوف اف يمتد الى نقؿ ممكيتيا،

وىكذا يتميز الترخيص عف العقود التي ترد عمى نقؿ خاصة مف اإليجار يرد عمى العبلمة.
مف المرخص إلى  يقع عمى حؽ االنتفاع بالعبلمة ال عمى  نقؿ ممكيتيا والممكية، لكون
في حماية عبلمتو ويترتب عمى ذلؾ أف لممتنازؿ لو في عقد التنازؿ الحؽ .(1)المرخص لو

عف طريؽ دعوى التقميد وال يمتد ىذا الحؽ الى المرخص لو كمبدأ في عقد الترخيص 
 باعتبار أف دعوى التقميد ىي دعوى خاصة بمالؾ العبلمة.

التنازؿ الكمي و  ،ذلؾ إلىأف أشارنا كميا أو جزئيا كما سبؽ و التنازؿ عف العبلمة قد يكوف و 
 ،إليوالمتنازؿ  إلى مف المتنازؿ عمى العبلمة الواردة ىو الذي يتضمف نقؿ كافة الحقوؽ

ينصب إال عمى بعض الحقوؽ يو ال ف .أما التنازؿ الجزئيمف حيث المحؿ أي دوف تقييد
في ىذه الحالة يجب عمى المتنازؿ و  ،وال يمتد الى الحقوؽ األخرى عمى العبلمة الواردة
ال إليو  تبر مقمدا لمعبلمة .اع التقيد  بحدود االستعماؿ المتفؽ عميو وا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .58. 57المرجع السابؽ،ص صالترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية،حساـ الديف عبد الغني الصغير، (:1)    
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التنازؿ عف العبلمة ال تجيزه  كما الحظنا أف القيود اإلقميمية فيذلؾ و  إلىباإلضافة 
 إذ مف شأنيا تضميؿ جميور المستيمكيف حوؿ مصدر السمع والخدمات بعض التشريعات

 عمى خبلؼ األمر في عقد ترخيص العبلمة.

 .يزالفرانشو  عالمة  ال رخيصت : ثانيا
جديد ظير ليستجيب لحاجات التجارة ،وذلؾ لتمكيف المشروعات مف يز ىو أسموب الفرانش
الترخيص عف طريؽ ذلؾ و دة وزيادة حجميا شاطاتيا لتتعدى حدود الدولة الواحع نتوسي

 وذلؾ بإتباع جات أو تقديـ خدماتبيع المنتلتتولى أو عدة مشروعات أخرى  واحد لمشروع
دة يز في الواليات المتحوقد عرؼ الفرانش المشروع المرخص.ب نظاـ تجاري معيف خاص

بو لـ ينتشر إال منذ الستينات،ويعد  الفرانشيز  العمؿ فاألمريكية منذ وقت طويؿ ،غير أ
المشروعات مف  الدخوؿ إلى  أسواؽ  أىـ وسائؿ التسويؽ الفنية،إذ عف طريقو تتمكف

 .(1)دخولياأخرى لـ يتمكف مف 

ىو بيف مشروعات مستقمة يقـو أحدىـ و اتفاؽ يعقد "ىو  حسب جانب مف الفقونشيز االفر و 
المتمثمة في:اسمو ادة استغبلؿ مقومات ىذا النجاح و و أكثر بإعالمانح بالسماح لمشروع أ

التجاري،العبلمة التجارية،الشعار،الطرؽ المبتكرة في اإلنتاج فضبل عف كافة المعمومات 
 .(2)"بموغ ىذا النجاح في مقابؿ أقساط دورية إلىالتي أدت 

المعرفة  تعماؿ اس يجب أف يتضمف خاصة أف الفرانشيز إلىالفقو الفرنسي بعض  يذىب و 
 .(3))العنواف التجاري،االسـ التجاري،العبلمة(بعض عناصر جذب العمبلءو الفنية 

العقد الذي بموجبو "القضاء الفرنسي أيضا ،إذ يعرؼ الفرانشيز بأنو  إليوىذا ما ذىب و 
األحرؼ األولى  إلىيضع المرخص تحت أمره المرخص لو اسمو التجاري،باإلضافة 

إنتاجيا  مجموعة مف السمع )أو الخدمات( يتـلتجارية والمعرفة الفنية و والرموز والعبلمة ا
  ةيجري استغبلؿ ىذه العناصر بإتباع طرؽ فنية وتجارية موحدبطريقة أصمية ومحددة و 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .62. 461انًزجع انسببك4ص صانتجبرٚت الترخيص باستعماؿ العبلمة ُٙ انظغٛز4حسبو انذٍٚ عبذ انغ عٍ (:1)

 .20.،ص2002الجديدة لمنشر،اإلسكندرية، عقد االمتياز التجاري،دار الجامعةمحمد محسف إبراىيـ النجار، :(2)
(3) : GUYON yves ,Droit des affaires, Tome1, éd .Economica, Paris,1996,p864.        
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فة المرخص وتحت إشرافو ضبطيا باستمرار بمعر تجربتيا ويجري اختبارىا و  سبؽ
واحد وعميو فالفرانشيز ىو عقد يشمؿ عدة مشروعات مستقمة يجمعيا نشاط .(2)ورقابتو"

لو والذي يتمثؿ في مشروع أو عدة مشروعات حؽ  وبمقتضاه يمنح المانح لمممنوح
ة التجارية  واالسـ التجاري ،كما يشمؿ مجموعة مف العناصر المعنوية كالعبلم استغبلؿ
مع عقد  .وبذلؾ يتقارب عقد الفرانشيزوذلؾ لمدة معينة وبمقابؿلفنية،المنتجات ا المعرفة

وليس عمى حؽ  النتفاعفكؿ منيما ينصب عمى حؽ ا في عدة أوجو،وذلؾ الترخيص 
ينة لمدة مع الممكية باعتبار أنيما يمنحاف حؽ استغبلؿ عنصر أو عناصر المرخص

وتزداد أىمية عقد ترخيص العبلمة وعقد .يشمبلف ترخيصا باستعماؿ العبلمة ، كماوبمقابؿ
 جذب العمبلء.لالفرانشيز إذا كانت العبلمة واالسـ التجاري مشيوريف باعتبارىما وسائؿ 

،إذ يعتبر أف ىذا األخير يبدوا أكثر أىمية إال رغـ ىذا التشابو بيف العبلمة وعقد الفرانشيز
برز وسائؿ التسويؽ الفنية خاصة مع تطوره،فمـ يعد مجرد ترخيص باستعماؿ اسـ مف أ

نما نظاما أكثر تعقيدا كما يقوؿ باعتباره  (2)عنو جانب مف الفقو  المرخص وعبلمتو،وا 
 استغبلؿ باقي حقوؽ،استعماؿ العبلمة واالسـ التجاريالترخيص ب يتضمف إلى جانب
الطرؽ التي يطبقيا المرخص بحكـ مساعدات الفنية و القؿ المعرفة و الممكية الصناعية ون

  يعمؿ باعتباره المرخص لووذلؾ بغرض أف يسترشد بيا في نجاح المشروع فعاليتيا 
 .(3)تحت إشراؼ المرخص ورقابتو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  وأنظر.69،المرجع السابؽ،صالتجارية الترخيص باستعماؿ العبلمة يف عبد الغني الصغير،حساـ الد(: عف 1)

AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, Droit de la propriété industrielle    

op.cit.pp823.824.  
La cour d’appel de colmar a réformé un jugement du tribunal de grande instance de 

Strasbourg, qui avait disqualifié un contrat de franchise en contrat de licence de marque au 

motif que le franchiseur n’avait pas fourni un savoir-faire original .La cour de Colmar, 

estimant, au contraire, que le contrat en cause contenait tous les éléments constitutifs d’un 

contrat de franchise a décidé qu’il devait  « s’analyser, non en un contrat de concession de 

marque assorti de prestations de services, mais en un contrat de franchise …. ».in BURST  

Jean Jacques , « Droit de propriété industrielle et Franchise », Mélanges offerts à Albert 

Chavanne, Droit pénal, Propriété industrielle, Litec, Paris,1990,p206.                                                                                          

 .ٔأَظز464.63انًزجع انسببك4ص ص. التجارية عبلمةالترخيص باستعماؿ ال4 حسبو انذٍٚ عبذ انغُٙ انظغٛز (:2)

      كذنك                                                                                                                         

  CHAVANNE Albert et BURST jean-jacques,2eme éd,op. cit.p471.                                          
 .465انًزجع انسببك4ص انتجبرٚت الترخيص باستعماؿ العبلمة4 حسبو انذٍٚ عبذ انغُٙ انظغٛز (:3)
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ممارسة نشاطو التجاري تحت اسـ المرخص المرخص لو بموجب عقد الفرانشيز يتمكف 
ات أو المنتجوعبلمتو، ويستفيد مف كؿ المعمومات واإلرشادات التي يقدميا لو لتسويؽ 

 مف توسيع نشاطو وذلؾ يتمكف  إذ ،، كما يستفيد المرخص مف العقدتقديـ الخدمات
أيضا أف  .كما تجدر اإلشارةيدة والزيادة مف شيرة العبلمة واسمو التجاريدخوؿ أسواؽ جدب

مف أوجو االختبلؼ ىو أف عقد الفرانشيز يشمؿ مجاالت مختمفة،فقد يشمؿ 
   عمى خبلؼ عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة.(2)يالتوزيع،البنياف التجار التصنيع،

 . التجاري االمتياز وعقد العالمة  ترخيص : ثالثا
Contrat de Concession  

حؽ إنتاج السمع التي عقد الترخيص يمنح المرخص لممرخص لو ى بمقتض وقدمنا أن
حالة عبلمة أو جزء منيا في سواء كانت كؿ المنتجات التي تغطييا التحمؿ العبلمة 

بذلؾ يتميز و ،وذلؾ في نطاؽ إقميـ معيف وخبلؿ المدة المتفؽ عمييا في العقد. اختبلفيا
 contrat de concessionالتجاري  عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة عف عقد االمتياز

  ىو مف عقود التوزيع الشامؿ.و 
تاجر يطمؽ عميو  العقد الذي يتعيد بمقتضاه" :عمى أنو التجاري عقد االمتياز يعرؼ الفقوو 

 زيع بضائع معينة بأف يقصر نشاطو عمى تو  le concessionnaireالممتـز أو المتعيد 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
نشيز نقؿ المعرفة الفنية البلزمة اوع مف الفر :و يشمؿ ىذا النالتصنيع فرانشيز-ف الفرانشايز ىو عمى ثبلثة أنواع:أ: إ(1)

 المرخص لو.و ىذا النوع مف الفرانشيز منتشر في مجاؿ إلىتصنيع المنتجات أو تجميعيا مف المرخص في مجاؿ 
صناعات كثيرة منيا صناعة تعبئة المياه الغازية،كالعقود التي تبرميا شركة "كوكا كوال" األمريكية وكذلؾ "دانوف" في 

المرخص  فرانشيز التوزيع: وبموجب ىذا العقد يمكف المرخص لو مف تسويؽ المنتجات التي يمتـز بتوريدىا -فرنسا.ب
 خبلؿ مدة العقد وذلؾ مف خبلؿ نظاـ توزيع معيف ، كما يقدـ لو المساعدات الفنية في مجاؿ التسويؽ.

العبلمة و تعريؼ العمبلء بيا ،حيث العمؿ عمى شيرة  إلى:الذي ييدؼ بصفة أساسية يفرانشيز البنياف التجار  -ج
إبراـ عقود  إلىلذلؾ يمجأ المرخص في الغالب ت أو السمع التي تحمؿ العبلمة، و الجميور عمى طمب الخدما يعتاد

فرانشيز مع عدد كبير مف المشروعات  ويبدو كؿ مشروع مرخص لو كحمقة في سمسمة مف مشروعات تستخدـ جميعيا 
رية.ويستخدـ الفرانشيز في أنشطة كثيرة،خاصة في مجاؿ الخدمات، كالفنادؽ، اسـ المرخص و عبلمتو التجا

،المرجع  الترخيص باستعماؿ العبلمةالمطاعـ،الكافتريات، مكاتب تأجير السيارات.حساـ الديف عبد الغني الصغير، 
 .وأنظر كذلؾ: 65.64.63السابؽ،ص

GUYON Yves , Droit des affaires, op.cit .p865. 
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في دائرة جغرافية معينة  le concédantاالمتياز  حيطمؽ عميو مان أخر تاجرينتجيا 
لمدة محدودة عمى أف يكوف لمممتـز وحده حؽ احتكار إعادة بيع ىذه السمع في النطاؽ و 

مع عقد الترخيص باستعماؿ  التجاري يتفؽ عقد االمتيازوبذلؾ .(1)"الجغرافي المتفؽ عميو
والمرخص لو باستعماؿ عبلمة يقوـ الممتـز  إذ ألخيرة،استعماؿ ىذه ا مف حيثالعبلمة 

قبلؿ عف مانح ،وباالستحسب ما اتفؽ عميو   ولمدة معينة غيرىـ في نشاطيـ التجاري
خص لو فكؿ  منيما يعمؿ لحسابو .غير أف كؿ مف الممتـز والمر  االمتياز والمرخص 

تعماؿ عبلمة المرخص يقوـ باس،باعتبار أف المرخص لو يكوف في حالة تبعية اقتصادية
شراؼ مانح االمتياز تو،كما يعمؿ الممتـز تحت رقابة و تحت إشراؼ ىذا األخير ورقاب  ا 

ورغـ ىذا التشابو بيف العقديف إال أف   .تحقيقيا إلىلتحقيؽ النتائج االقتصادية التي يرمي 
ال والمتمثؿ في كوف الممتـز  التجاري عقد االمتياز عقد الترخيص عفيميز  ىناؾ ما

، باعتبار عمى خبلؼ عقد الترخيصعمى منتجات مف صنعو يسمح لو أف يضع العبلمة 
توزيع المنتجات التابعة لمانح االمتياز في إطار اإلقميـ المتفؽ عميو فقط أف التزامو يشمؿ 

 . (2)في العقد
عقد فرانشيز  مفنوعا ما ويتضح مف تعريؼ عقد االمتياز التجاري أنو يقترب 

عقد فرانشيز التوزيع  في، بحيث يتولى المرخص لو بارىما مف عقود التوزيعالتوزيع،باعت
 يمميو عميو ىذا األخير. حسب ما ت المرخص مف خبلؿ نظاـ توزيع خاصبتسويؽ منتجا

 اف  ترخيصا باستغبلؿ العبلمة. يتضمن العقديفباإلضافة إلى ذلؾ فإف كبل 
في  اختبلؼ بينيما، ويظير ذلؾورغـ ىذا التشابو بيف العقديف إال أف ىناؾ أوجو 

عقد الفرانشيز يكوف االستغبلؿ بيدؼ تسويؽ نجاح المانح  إذ أنو في ،مضموف االستغبلؿ
كما  (3)يكوف االستغبلؿ بيدؼ تسويؽ منتجات المرخص التجاري االمتيازبينما في عقد 

 قد ػػلع   المميزة ىاألخر   العناصر يتضمف   ال التجاري   االمتياز  أف عقد
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .466انًزجع انسببك4ص انتجبرٚت الترخيص باستعماؿ العبلمة4 سبو انذٍٚ عبذ انغُٙ انظغٛزح (: 1)
 وأنظر كذلؾ: .74،75ص ،صنفسوالمرجع  (:2)

  CHAVANNE Albert et BURST Jean-Jacques,2eme éd, op. cit.p466. 

 ..20.11ص ص،المرجع السابؽ، عقد االمتياز التجاري محمد محسف إبراىيـ النجار، (:3)



 

 

209 

نطاؽ المعرفة الفنية تتسع في عقد فرانشيز و  طبيعة أف ذلؾ ويضاؼ إلى . (1)الفرانشيز
عقد الفرانشيز عف عقد االمتياز  كما يتميز.(2)التجاري التصنيع عنو في عقد االمتياز

تقييد إقميمي أي منح حؽ ال يتضمف بالضرورة وعف عقد الترخيص في كونو اري التج
عمى  franchiséلممرخص لو  Une exclusivité territorialeإقميـ معيف في حصري
تـ فيو بيع منتجات مانح الجغرافي الذي يعقد االمتياز حيث يتـ تحديد النطاؽ  خبلؼ
غير أنو إذا يتضمف العقد تقييد إقميمي. غالبا ما وكذلؾ في عقد الترخيص ،االمتياز

في ىذه الحالة ال مجاؿ لمتمييز بينو وبيف عقد االمتياز  يتضمف عقد الفرانشيز تقييد إقميم
مف الفقو الفرنسي يقرر أف الفرانشيز ،وىذا ما جعؿ جانب (3)التجاري فالتشابو يظير كبيرا

متياز البيع مع االحتفاظ بحؽ ليس في حقيقتو إال الشكؿ أو النموذج األمريكي لعقد ا
 . (4)الحصر

 ثالثالفرع ال  
 رخيصـواع التـأن

 نوع الترخيص في اختيار كاممة حريةإطار عقد ترخيص العبلمة يتمتع ب المرخص في إف
ترخيصا  قد يمنح إذاستعماؿ عبلمتو لممرخص لو،الذي بموجبو يمنح حؽ االنتفاع و 

 )ثالثا(.اوحيد اترخيص كما قد يمنح ،(غير استئثاري)ثانيا ،أواستئثاريا)أوال(

 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
التفرقة بيف 1986فيفري 28: ولقد أوضحت محكمة العدؿ التابعة لمسوؽ األوروبية المشتركة في حكميا الصادر في (1)

عقود  تسري عمييا القواعد التي تنظـال ياز البيع،إذ قررت المحكمة أف عقود الفرانشيز عقود فرانشيز التوزيع وعقود امت
ال تشمؿ العناصر األخرى المميزة لمفرانشيز و  االمتياز بحيث أف ىذه العقود ال تتضمف سوى التزامات بالبيع و الشراء،
 عف د كمقابؿ لمدخوؿ في شبكة الفرانشيز.مثؿ التنازؿ عف الشارات والرسـو المرخص لو بدفع مبمغ في بداية التعاق

  .75،المرجع السابؽ،ص الترخيص باستعماؿ العبلمةحساـ الديف عبد الغني الصغير، 
 .11محمد محسف إبراىيـ النجار، عقد االمتياز التجاري ،المرجع السابؽ،ص (:2) 

(3) : GUYON Yves , Droit des affaires ,op.cit .p864.           
 .66،المرجع السابؽ،ص،التجارية الترخيص باستعماؿ العبلمة ،اـ الديف عبد الغني الصغيرحس (:4)
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  .االستئثاريالترخيص : أوال

بيف مالؾ العبلمة يسمى المرخص وبيف شخص آخر  يبـر الترخيص االستئثاري ىو عقد
ا وىو المرخص لو الذي يرغب في استعماؿ تمؾ العبلمة، وبمقتضى ىذا العقد يكوف ليذ

ما بجميع ما تشممو مف منتجات أو بعضيا حسب  ستغبلؿ العبلمةاألخير حؽ استئثار ا
دوف أف يكوف لممرخص حؽ  ،وفي نطاؽ جغرافي معيفتـ االتفاؽ عميو في العقد 

االستغبلؿ أو منح حؽ االستغبلؿ لغير المرخص لو،بؿ يكوف ىذا الحؽ لممرخص لو فقط 
 نطاؽ الجغرافيالو  مدة االستغبلؿ،فيما يتعمؽ ب ميو الذي يمارسو وفقا لما تـ االتفاؽ عو 

ال اعتبر مقمدا لمعبلمة،أو منافسا منافسة غير مشروعةلو و  المحدد  .(1)ا 
 .الترخيص غير االستئثاري)العادي(: ثانيا

 خرآ االستئثاري ىو العقد الذي بموجبو يمنح صاحب العبلمة ترخيصاغير الترخيص 
ألشخاص أو  ت في نفس المنطقة الجغرافية لشخصلذات العبلمة عمى نفس المنتجا

 مع منح ترخيصا لمغير. وال يجوز عبلمة ىو بنفسوأف يقـو باستغبلؿ ال ،أو(2)آخريف
وعند منح ترخيصات أخرى دوف  ،إال بموافقة المرخص لو منح ترخيصات أخرىلممرخص 

المرخص مف  المرخص يتعرض المرخص لو مف الباطف لعقوبة التقميد،بينما يمـز موافقة
 .(3)الباطف بالتعويض

 .الترخيص الوحيد: ثالثا
عماؿ العبلمة است الوحيد يمنح المرخص لممرخص لو دوف غيره حؽالترخيص  بموجب

 ت، مع احتفاظ المرخص بحقو في استعماؿ تمؾ العبلمة عمى ذات المنتجاعمى منتجاتو
 ا.وبالتالي يحظر عميو منحفي نفس المنطقة الجغرافية وخبلؿ المدة الزمنية المتفؽ عميي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
.وأنظر كذلؾ:عبد 309جميؿ حسف الفتبلوي، الممكية الصناعية وفؽ القوانيف الجزائرية ،المرجع السابؽ،ص :سمير (:1)

،الوجيز في حقوؽ الممكية ا  .166لصناعية والتجارية،المرجع السابؽ،صاهلل حسيف الخشرـو
 . 166(: عبذ هللا حسٍٛ انخشزٔو4انٕجٛش فٙ حمٕق انًهكٛت انظُبعٛت ٔانتجبرٚت4انًزجع انسببك4ص2)

 :َظز كذنك.ٔأ310الممكية الصناعية وفؽ القوانيف الجزائرية ،المرجع السابؽ،ص ي،جميؿ حسف الفتبلو  سمير :(3)

 انًزجع انسببك4 4الحماية القانونية لمعبلمات التجارية في القانوف الدولي الخاص 4ىٔالء انذٍٚ يحًذ أحًذ إبزاْٛ

 .150ص
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آخريف في ذات  ألشخاصلشخص أو  لذات العبلمة عمى ذات المنتجات آخرترخيصا 
كميا عندما يمنح  صيكوف الترخيو .(1)وخبلؿ المدة الزمنية المتفؽ عمييا المنطقة الجغرافية

بدوف أي ة و غبلؿ العبلمة بالنسبة لكؿ المنتجات التي تغطييا العبلمالمرخص لو حؽ است
شروط التي يتـ في إطارىا ال ضتقييد مف حيث االستعماؿ،بمعنى أف المرخص ال يفر 

  .(2)استغبلؿ العبلمة

 المطمب الثاني

 العالمة ترخيص عقدأحكام 
 شكؿكانية أف تعمى إم العبلمات يبلحظ أف المشرع نصبالرجوع إلى التشريع الخاص ب

،الترخيص نص عمى الترخيص بأنواعو الثبلث لقدو  ،موضوع رخصة استغبلؿ مةالعبل
سواء كاف ترخيصا كميا أو جزئيا،أي يشمؿ كؿ ئثاري، و ستاالالغير و االستئثاري األحادي،و 

  .(3)أو جزء مف السمع أو الخدمات التي تشمميا العبلمة
الشروط الموضوعية فيو توافر ت أفمة العبل الترخيص باستعماؿويستوجب النعقاد عقد   
 آثار ىامة،إذ كما يترتب عمى إبراـ ىذا العقد (األوؿ  الفرع)كافة  الشكمية البلزمة لمعقودو 

 .(الثاني )الفرع التزامات وحقوؽ لطرفي العقد ينشئ

 الفرع األول

 العالمة عقد ترخيص برامإ
 أحكاـ  الجزائري قانوف العبلماتما فييا العديد مف التشريعات وقوانيف العبلمات نظـ تلـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
. وأنظر كذلؾ: 310(: سمير جميؿ حسف الفتبلوي ، الممكية الصناعية وفؽ القوانيف الجزائرية ،المرجع السابؽ،ص1)

،ا  . 167لوجيز في حقوؽ الممكية الصناعية والتجارية،المرجع السابؽ،صعبد اهلل حسيف الخشرـو
 (2) :  TRADIEU GUIGUEZ Elisabeth, Transmission du droit sur la  marque,op. cit. p09.   

  المتعمؽ بالعبلمات،عمى أنو: 06 -03مف أمر 16حيث تنص المادة  (:3)
لكؿ أو لجزء مف السمع أو  وع رخصة استغبلؿ واحدة أو استئثارية،"يمكف أف تكوف الحقوؽ المرتبطة بالعبلمة موض
 الخدمات التي تـ إيداع أو تسجيؿ العبلمة بشأنيا".
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التي تخضع  لقواعد العامةإلى ا يستوجب الرجوع مف ثـعقد الترخيص باستعماؿ العبلمة و 
مف العقود  ترخيصعقد ال يعتبروالمتمثمة في مبدأ الرضائية في العقود، ف ،ليا العقود كافة

غير أنو حتى يسري عمى  (1)القبوؿو اإليجاب فيكفي النعقاده توافر  ،الممـز لجانبيف الرضائية
ىناؾ مف يضيؼ شرط أخر ينفرد بو عقد و  .الغير اشترط المشرع بعض الشروط الشكمية

قوانيف  والذي  نصت  عميو  بعض  (2)الجودة ة ىو رقابو   العبلمة الترخيص باستعماؿ
 جميورلؽ حماية يحقتىذه الرقابة شأف  مفف ،(3)األمريكي ؿ  مثؿ  القانوف دو ال

 تضميمو وخداعو مف جية،ومف جية أخرى الحفاظ عمى سمعة العبلمة.ودرأ  فالمستيمكي

 .العالمة ترخيصأوال : الشروط الموضوعية إلبرام عقد 
مطموبة في عقد فيي نفس الشروط ال عقد الترخيص الموضوعية النعقادمشروط لبالنسبة 

 ،ححيالشروط الموضوعية العامة لمعقود وىي الرضا الص ويجب أف يتوافر فيالتنازؿ، أي 
وفؽ  عبلمة صحيحة ومسجمة نصب محؿ العقد عمىأي أف ي المحؿ الجائز قانونا،و 

 كما يجب أف يكوف المرخص مالكا لمعبلمة، ،والسبب المشروع فضبل عف األىمية القانوف،

لى جانب ذلؾو  عمى ما  ف يتضمف عقد الترخيصأتحت طائمة البطبلف اشترط المشرع  ا 
  يمي:

،أي تحديد المدة التي يمنح فييا لممرخص لو الحؽ في استعماؿ فترة الرخصة-
فإذا قاـ باستعماؿ العبلمة بعد  العبلمة،فعقد ترخيص العبلمة مف العقود المحددة المدة،

فيعد بذلؾ منتيكا لحقوؽ صاحب العبلمة،  انتياء المدة المتفؽ عمييا في عقد الترخيص
 ويجوز متابعتو بدعوى التقميد.

 باستعماؿ العبلمة لممرخص  تحديد السمع أو الخدمات التي منحت مف أجميا الرخصة-   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضمف القانوف المدني،المعدؿ والمتمـ،المرجع السابؽ. 58 -75ـ مف  أمر رق 59المادة  (:1)
ف عقود الترخيص باستعماؿ العبلمة عادة ما تتضمف قو أنو حفاظا عمى سمعة العبلمة فإ(: يرى جانب مف الف2)

فر شروطا متعمقة بجودة المنتجات،بحيث يرفؽ العقد بدفتر الشروط والذي يتضمف بعض الخصائص التي يجب أف تتو 
 في المنتجات التي توضع عمييا العبلمة. أنظر:

CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques de fabrique,de commerce ou de 

service, op,cit,p60.                                                                                      

 .93ص 4انًزجع انسببك4انتجبرٚت انتزخٛض ببستعًبل انعاليتٛز4 عبذ انغُٙ انظغ (:حسبو انذ3ٍٚ)
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لو،إذ البد أف يشمؿ عقد الترخيص عمى بياف السمع أو الخدمات المعنية بالرخصة حتى   
السمع  يتحدد التزاـ المرخص لو،إذ أف المرخص قد يمنح رخصة في استعماؿ العبلمة لكؿ

أف يمنح رخصة في  أو ذ أماـ ترخيص كميونكوف عندئ ،أو الخدمات الواردة في اإليداع
 .لبعض السمع أو الخدمات دوف غيرىا استعماؿ العبلمة

فيجب أف يتضمف عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة  ،لعبلمةالتحديد المكاني الستعماؿ ا -
 مففيعد ذلؾ  ،المرخص بيا الستعماؿ العبلمةتحديد الرقعة الجغرافية  تقييدا إقميميا أي

 عدـ تحديد ذلؾ سوؼ يفتح المجاؿ لممرخصو  ،يمة التي يجب أف يشمميا العقدالماألمور 
  .(1)لو باستعماليا في أي مكاف

تضمف شرطا يخوؿ لممرخص لو قد  عقد الترخيصاألطراؼ في  أف (2)وىناؾ مف يرى  
دعوى التقميد  باعتبار أف الجدؿ بعض أثار ىذا الشرط  أفو  الحؽ في رفع دعوى التقميد،

الرأي الراجح في فرنسا يذىب  إال أف.إال مف مالؾ العبلمة دوف غيره ز أف ترفعال يجو 
مف النظاـ  تأف القاعدة التي تقرر وجوب رفع دعوى التقميد مف مالؾ العبلمة ليس إلى

، العبلمةالمرخص لو الحؽ في رفع دعوى تقميد االتفاؽ عمى  منح  العاـ وعميو يمكف 
 الترخيص طراؼ أحرار في إدراج مختمؼ الشروط في عقدفطبقا لمبدأ حرية التعاقد فاأل

 .(3)حدود النظاـ العاـ بشرط أف يكوف ذلؾ في
قد خوؿ لممرخص لو في إطار عقد ترخيص استئثاري،  يالمبلحظ  أف المشرع الفرنسو 

وعميو فدعوى التقميد  حؽ رفع دعوى التقميد إذا لـ يقـ برفعيا صاحب العبلمة بعد إعذاره .
رفعيا إال مف المستفيد مف حؽ استئثاري لبلستغبلؿ ،غير أنو في حالة ما إذا ال يمكف 

 اتفؽ األطراؼ عمى خبلؼ ذلؾ في العقد فبل يجوز رفع دعوى التقميد إال مف صاحب 
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتعمؽ بالعبلمات،المرجع السابؽ. 06-03مف أمر 17قرة األولى مف المادة أنظر الف (:1)
 . 59،المرجع السابؽ،ص التجارية الترخيص باستعماؿ العبلمة حساـ الديف عبد الغني الصغير، (:2)
 وأنظر كذلؾ:  .60. 59ص ص ،نفسو المرجع   (:3)

CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques de fabrique, de commerce ou de 

service, op, cit, p60. 
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ف المشرع لـ يدرج في مات فإبالرجوع إلى التشريع الجزائري المتعمؽ بالعبلو .(1)العبلمة
عمى إمكانية شموؿ العقد عمى بند المذكورة أعبله  06-03مف األمر رقـ  17المادة 

بما أف العقد شريعة المتعاقديف فيمكف ص لو الحؽ في رفع دعوى التقميد،و يرخص لممرخ
ف المشرع مف نفس األمر فإ 31وع إلى المادة يتضمف العقد  ىذا الشرط.كما أنو بالرج أف
 عندما نص أنو: عمى ذلؾ أكد
يمكن المستفيد من حق استئثار في  ،حالة النص بالعكس في عقد الترخيص" عدا في  

استغالل عالمة أن يرفع ،بعد االعذار،دعوى التقميد إذا لم يمارس المالك ىذا الحق 
 بنفسو".

وعميو منح المشرع لممستفيد مف حؽ استئثار استغبلؿ العبلمة الحؽ في رفع دعوى 
حؽ بنفسو ة قد مارس ىذا اللكف بشروط وىي أال يكوف المرخص صاحب العبلم التقميد،
أف نص مع اإلشارة  أف يقـو باعذار  المرخص قبؿ رفع الدعوى.، و برفع الدعوى أي قاـ
 .مف التشريع الفرنسي حرفيا مأخوذ  المشار إلييا أعبله 31المادة 

 ا لمحفاظ عمى سمعة العبلمة وكذلؾضروري اشرطفيعتبر  أما بالنسبة لشرط رقابة الجودة
ولضماف نفس الجودة أو خداع حوؿ مواصفات المنتجات.لحماية المستيمؾ مف الوقوع في 

حد أدنى منيا في المنتجات المعنية بالعبلمة ورقابتيا قد يقوـ المرخص بتزويد المرخص 
أبرمت  التي كوكا كوال  وىو الشأف بالنسبة لشركة.(2)لئلنتاج ضروريةالالمواد األولية ب لو

بتوريد  الشركة اه الغازية.والتزمت عدة عقود مع مجموعة مف أصحاب مصانع تعبئة المي
 عمى ىي تتضمفة و البلزمة في صناعة المياه الغازية إلى مصانع التعبئ ليةالمادة األو 

، إلى مكسبات الطعـ والرائحة والنكيةالمركزات و  بعض خصائص المنتوج والتي تتمثؿ في
إلشراؼ حؽ شركة كوكا كوال في ا تضمنت العقود،و زمة لمتصنيعالأخرى مواد  جانب

  .(3)الرقابة عمى كافة مراحؿ اإلنتاجو 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) : Art 716 -5 C. fr. propr. intell dispose que : « le bénéficiaire d’un droit exclusif 

d’exploitation peut agir en contrefaçon sauf stipulation contraire du contrat si, après une 

mise en demeure le titulaire n’exerce pas ce droit » 
 .92ص ،المرجع السابؽ، التجارية الترخيص باستعماؿ العبلمةعبد الغني الصغير،  حساـ الديف (:2)
 .103. 102ص ص (: المرجع  نفسو،3)
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يمـز فيو توفر شرط رقابة  يتضمف أي نصويبلحظ في التشريع الجزائري أنو ال 
 أنو : عمى ،غير أنو في تحديده لموضوع العقد فمقد نصالجودة

أعاله،المبرم 16"يجب،تحت طائمة البطالن،أن يتضمن عقد الترخيص في مفيوم المادة  
وفقا لمقانون المنظم لمعقد،العالمة،فترة الرخصة ،السمع والخدمات التي منحت من أجميا 

واإلقميم الذي يمكن استعمال العالمة في مجالو أو نوعية السمع المصنعة أو الرخصة 
 .(1)الخدمات المقدمة من قبل حامل الرخصة"

ف عقد الترخيص باستغبلؿ العبلمة يمكف أف يتضمف شرطا حوؿ نوعية وبناءا عمى ذلؾ فإ
 ، غير أف المنتجات التي يصنعيا صاحب رخصة االستغبلؿ أو نوعية الخدمات التي يقدميا

كاف مف أدرج "أو" في فحوى نص المادة. أف المشرع الجزائري  العقد  قد ال يتضمنيا بما 
مف أجميا األحسف لو أف المشرع نص عمى إلزاـ المرخص بمراقبة جودة المنتجات  التي منح 

ترخيصا باستغبلؿ العبلمة، وذلؾ حتى ال يقع المستيمؾ الجزائري في تضميؿ وخداع حوؿ 
التي كتمؾ أي  ،يقتني سمعا ضنا منو أنيا مف نفس جودة السمع األصميةالمنتجات،و نوعية 

 .ماداـ أنيا تحمؿ ذات العبلمة  ينتجيا  المرخص بذاتو
 عقد ترخيص العالمة:الشروط الشكمية إلبرام  ثانيا:

العقد في  إفراغالمشرع لـ ينص صراحة عمى ضرورة  لمبلحظ أفبالنسبة لمشروط الشكمية فا 
 اشترط  عقد التنازؿ أو رىف العبلمة الذي ما  نص عميو في عمى خبلؼ ،ؿ معيفشك

وعميو ال يستمـز عقد الترخيص شكؿ معيف فيكفي رضاء .(2)الكتابة تحت طائمة البطبلف
وجوب تسجيؿ عقد الترخيص في سجؿ عمى  نص إلبرامو. إال أف المشرع األطراؼ

حتى يسري في مواجية  (3)ري لمممكية الصناعيةالعبلمات الذي يمسكو المعيد الوطني الجزائ
 وأف ،قد الترخيص أو مستخرج مطابؽ لوبعيرفؽ  أف طمب قيد الرخصة الغير ،إذ نص عمى

 سجؿ  في  تسجيميا بعد   إال  الغير مواجية  في  نافذة   ال تعتبر الرخصة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .،المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات ،06-03مف أمر رقـ  17(: الفقرة األولى مف المادة 1)
  ،المرجع نفسو.06-03مف أمر  15المادة  (:2)
 المتعمؽ بالعبلمات  عمى أنو: 06-03مف األمر   17المادةمف  2حيث تنص الفقرة  (:3)

المصمحة المختصة ،تحدد كيفيات مسؾ السجؿ عف طريؽ التنظيـ " يجب قيد الرخصة في سجؿ العبلمات الذي تمسكو 
  وتمسؾ المصمحة المختصة مستخرجا لسجؿ مرقـ ومؤشر عميو ".
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القيد في و ، ف الشكؿ الكتابي في عقد ترخيص العبلمة ىو إلزاميوعميو فإ .(1)العبلمات 
نما أيضا فقط بعقد الترخيص و  سجؿ العبلمات ال يتعمؽ ذلؾ مقابؿ و و أو تعديم هتجديدبا 

  .(2)دفع الرسـو المستحقة
 الفرع الثاني

 العالمة رخيصــت عقد آثـار  
يشبو عقد اإليجار بما أنو ينشئ حقا شخصيا لممرخص  ف عقد الترخيصأ سبؽ وأف أشارنا

بلؿ مدة معينة خ الحؽ في استعماؿ العبلمةيخوؿ لممرخص لو  لو قبؿ المرخص، إذ
آلثار التي تترتب عمى او ، ة العبلمة إلى المرخص لونقؿ ممكي.فالترخيص ال يمقابؿب

ينشئ التزامات   اإليجار، إذقد عالتي ينشئيا  آلثارانفس ىي  العبلمة ستعماؿالترخيص با
 أخرى في جانب المرخص لو.في جانب المرخص و 

  .التزامات المرخص: أوال
الطرؼ األخر  تتمثؿ االلتزامات الواقعة عمى عاتؽ المرخص صاحب العبلمة في اتجاه

 تزاـواالل ىذا األخير إلىالعبلمة  تسميـب تزاـااللفي عقد الترخيص وىو المرخص لو في 
  بالضماف والمحافظة عمييا.

 ـ االلتزام بتسميم العالمة:1
االلتزاـ بتسميـ الواقعة عمى عاتؽ المرخص صاحب العبلمة ىو  تمف بيف أىـ االلتزاما

عقد الترخيص ال ينصب عمى ممكية العبلمة  أفار باعتبو  إلى المرخص لو،  العبلمة
نما  يتمثؿ في ف االلتزاـ الذي يقع عمى عاتؽ المرخص إف االستعماؿ، يرد عمى حؽوا 
مدة المف االنتفاع بالعبلمة خبلؿ  وتمكينب ذلؾو  ،العبلمة تحت تصرؼ المرخص لو وضع

 .في العقد المتفؽ عمييا
 المحافظة عمييا.لتزام بالضمان و ـ اال 2

 ص االلتزاـ إلى جانب االلتزاـ بتسميـ العبلمة يرتب عقد الترخيص عمى عاتؽ المرخ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 نو:،الذي يحدد كيفيات إيداع العبلمات وتسجيميا، عمى أ277-05 التنفيذي رقـ مرسـوالمف  24تنص المادة  (:1)
 ."مطابؽ لو  يرفؽ طمب قيد الرخصة بعقد الترخيص أو مستخرج" 
 ،المرجع السابؽ.الذي يحدد كيفيات إيداع العبلمات وتسجيميا 277-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  23 ةالماد: (2)
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، ويشمؿ االلتزاـ بالضماف ضماف عدـ التعرض وضماف والمحافظة عمييا بالضماف
ا مف صادر  تعرضال سواء كاف عدـ التعرض، المرخصف يضم حيثب العيوب الخفية.

 عبلمة انتفاعا ىادئالو االنتفاع بال تمكيف المرخص إذ يستوجب عميو ،الغير أو مف طرفو
فيمنع  مف القياـ بأي تصرؼ مف شأنو إعاقة المرخص لو مف االنتفاع  دوف عائؽ
باستغبلؿ العبلمة في  المرخص  كأف يقوـحسب ما تـ االتفاؽ عميو في العقد،  بالعبلمة

، أو أف يتخمى عف العبلمة بدوف موافقة النطاؽ الجغرافي المخصص لممرخص لو
اذ كافة اإلجراءات باتخ يقـوأف فعميو في حالة اعتداء الغير عمى العبلمة و  .المرخص لو
  .(1)باعتباره الممؾ الشرعي لمعبلمة رفع دعوى التقميدب ذلؾ،و ىذا االعتداء دفعالقانونية ل

كما ال يجوز لممرخص أف يقـو بأي عمؿ مف شأنو اإلضرار بمصالح المرخص لو كأف 
يقـو بالعدوؿ عف العبلمة أثناء سرياف عقد الترخيص،وحفاظا عمى مصالح المرخص لو 
فانو تقرر أف قبوؿ العدوؿ مف قبؿ المصمحة المختصة المتمثمة في المعيد الجزائري 

ريح يتضمف موافقة المرخص لو عمى ىذا العدوؿ، لمممكية الصناعية مرتبط بتقديـ تص
 .(2)ولتحقيؽ ذلؾ يجب أف يكوف عقد الترخيص مسجؿ لدى المصمحة المختصة

ضمف أنو صاحب الحؽ في ممكية جب أف ي،في العبلمة ستحقاؽاكذلؾ يضمف المرخص 
يف أف وتب ريفإذا استحقت العبلمة مف الغ، وأنيا ليست مقمدة أو مزورة،  دوف غيرهالعبلمة 

ذلؾ المرخص مسؤولية  الحالة يتحمؿالمرخص ليس بالمالؾ الحقيقي لمعبلمة ففي ىذه 
إال إذا تضمف العقد شرط عدـ  (3)التعويضاتب المطالبةخص لو فسخ العقد و ممر ول

الضماف،إذ يجوز لممتعاقديف زيادة الضماف أو إنقاصو أو إسقاطو شرط أف يكوف 
 المرخص حسف النية.

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) :AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, Droit de la propriété industrielle, 

op.cit, p825. Vr aussi : 

 .126صالسابؽ ، المرجع، التجارية الترخيص باستعماؿ العبلمةحساـ الديف عبد الغني الصغير، 
الذي يحدد كيفيات إيداع العبلمات وتسجيميا عمى  277-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  26حيث تنص المادة  (: 2)

أنو: "إذا سجمت المصمحة المختصة عقد الترخيص ال يجوز ليا قبوؿ العدوؿ عف تسجيؿ العبلمة إال بتقديـ تصريح 
 ة عمى ىذا العدوؿ".عمى موافقة المستفيد مف الرخصة المسجم ينص

 وأنظر كذلؾ:.127،صالسابؽ المرجع الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية،(: حساـ الديف عبد الغني الصغير،3) 
 . 517ة، المرجع السابؽ،صعدناف غساف برانبو، التنظيـ القانوني لمعبلمة التجاري
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شرط  يتضمف وفي ىذا الصدد يرى جانب مف الفقو الفرنسي أف عقد الترخيص يمكف أف
عدـ الضماف وأف المبالغ التي تـ دفعيا قبؿ اكتشاؼ بطبلف العبلمة تبقى في ممكية 

تصرؼ المرخص  ما إذا وفي حالة. (1)المرخص حسف النية المرخص بشرط أف يكوف
عف طريؽ التنازؿ عنيا لمغير فيجب عمى ىذا األخير احتراـ شروط الترخيص العبلمة ب

 .(2)ه خمفا خاصا لممرخصالواردة في العقد باعتبار 
بتجديدىا في حالة ما  ي قياموأما التزاـ المرخص بالمحافظة عمى العبلمة فيكمف خاصة ف

وذلؾ حتى يتمكف المرخص لو مف  بلؿ سرياف عقد الترخيصخإذا انتيت مدة صبلحيتيا 
 استعماليا بكؿ ىدوء.

  .التزامات المرخص لو: ثانيا
في المحافظة  ةبذؿ العنايو  مو باستعماؿ العبلمة ،لو بالتزاالتزامات المرخص  تمثؿت

 عمييا،كما يمتـز بالوفاء بمقابؿ االستعماؿ.
 والحفاظ عمييا. باستعمال العالمة لو التزام المرخص _1

 العبلمة وفؽ استعماؿعقد الترخيص ىو  أبـرجميا التزامات المرخص والتي مف أمف أىـ 
واجب عميو مة حؽ و استعماؿ المرخص لو لمعبلف لما تـ االتفاؽ عميو في عقد الترخيص،

 في حالة ما إذا كاف أىمية ، ويكتسي التزاـ المرخص لو باستعماؿ العبلمةفي نفس الوقت
ىو الوحيد الذي يقـو باستغبلؿ العبلمة،إذ مف شأف ىذا االستغبلؿ تفادي سقوط العبلمة 

.    (3)رتيا والحفاظ عمى قيمتيالعدـ االستغبلؿ، كما أف استعماؿ العبلمة يؤدي إلى زيادة شي
كما يقع عمى عاتؽ المرخص لو أثناء استعماؿ العبلمة احتراـ بنود العقد خاصة فيما 

كذلؾ النطاؽ الجغرافي المسموح يتعمؽ بالمدة الزمنية المخولة لو الستعماؿ العبلمة، و 
العبلمة تغطي ،وأخيرا المنتجات أو الخدمات المخولة لو وضع العبلمة عمييا إذا كانت لو

 منتجات  أو خدمات عديدة.وفي حالة تجاوز ىذه الحدود يعتبر عندئذ مقمدا لمعبلمة.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) : CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques de fabrique, de commerce ou 

de service, op,cit,p60.                                                                                      

 . 517ص ة، المرجع السابؽ،عدناف غساف برانبو، التنظيـ القانوني لمعبلمة التجاري (:2)
 .147ص السابؽ، المرجع الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية،حساـ الديف عبد الغني الصغير، (:3)
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حسف المحافظة عمى العبلمة عف طريؽ والى جانب ذلؾ يقع عمى المرخص لو 
استعماليا إلى اإلنقاص مف قيمتيا،كأف يقـو بوضع العبلمة  وذلؾ أف ال يؤدي ،يااستعمال

نو أإذ .(1)التي تستخدـ العبلمة في الداللة عمييا منتجاتمف العمى منتجات أقؿ جودة  
يص شروط متعمقة نو عادة ما يتضمف عقد الترخإحفاظ عمى قيمة العبلمة فف أجؿ الم

 .(2)بحؽ اإلشراؼ ومراقبة تنفيذ شروط العقد  يحتفظ صاحب العبلمةو ،بجودة المنتجات
ويكتسي االلتزاـ بجودة المنتجات أىمية خاصة إذا كانت العبلمة تتمتع بسمعة عالية 

بلمة عمى ىذه الشيرة وذلؾ بفرض شروط كبيرة، إذ عادة ما يحرص صاحب الع وشيرة
المرخص لو في .ويمتـز أو الخدماتمتعمقة بالجودة التي يجب أف تتوفر في المنتجات 

ال تعرض لفسخ عقدو المفروضة عميو جودة الالحفاظ عمى مستوى   .(3)الترخيص ا 
 لكونو ينصب عمى مف العقود التي تقـو عمى االعتبار الشخصي باعتبار عقد الترخيصو 

 بل يجوز لو أف يرخصف حؽ االنتفاع فيقع عميو التزاـ باستعماؿ العبلمة بنفسو دوف غيره،
دوف موافقة المرخص صاحب العبلمة،إال إذا تضمف العقد  باستعماليا مف الباطفلمغير 

وقد يتضمف عقد الترخيص شرطا يمنح لممرخص لو حؽ  .(4)شرطا يقضي بخبلؼ ذلؾ
حماية العبلمة في حالة االعتداء عمييا،إذ يكوف لممرخص لو اتخاذ اإلجراءات القانونية لم

 توافرت شروطيا،رفع دعوى المنافسة غير المشروعة أو رفع دعوى التقميد إذا 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المرجع  ،الحماية القانونية لمعبلمات التجارية في القانوف الدولي الخاصىيـ، والء الديف محمد أحمد إبرا (:1) 

 ة، المرجع السابؽ،عدناف غساف برانبو، التنظيـ القانوني لمعبلمة التجاري (:2)وأنظر: .148الى 146 ص،السابؽ
  . 522ص

(2) : CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques de fabrique, de commerce ou 

de service, op.cit. p 60. 

فسخ عقد ترخيص العبلمة وذلؾ شطب تسجيؿ و ب يقضي المحكمة الكندية العميامف حكـ  ىذا الصدد صدروفي (: 3)
 unitelعدـ جودة منتجاتو التي ينتجيا،حيث ادعت شركة يونتيؿ لبلتصاالت إلثبات المرخص تياوف المرخص لو و 

communication ة بؿ الكندية مف أنيا رخصت شركbell canada  استعماؿ عبلمتيا ،إال أنو تبيف لؤلولى عدـ
ة بيؿ ،لذا طمبت شطب تسجيؿ وفسخ عقد الترخيص و لقد أجابت المحكمة طمباتيا في ركوجود الخدمة المقدمة مف ش

ي الخاص، المرجع . عف والء الديف محمد أحمد إبراىيـ، الحماية القانونية لمعبلمات التجارية في القانوف الدولذلؾ
  .163صالسابؽ،

(4) : CHAVANNE Albert et Claudine SALOMON, Marques de fabrique, de commerce ou 

de service, op .cit. p 60. 
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أنو في ىذه الحالة األخيرة فإف حؽ رفعيا يعود إلى صاحب العبلمة أو المستفيد مف  غير
ذا ـ صاحب العبلمة برفعيا بعد أف تـ اعذراه مف لـ يق حؽ استئثاري باستغبلؿ العبلمة وا 

 .(1)قبؿ المرخص لو

ع ال يمن فإف ىذارفع دعوى تقميد العبلمة التي يقـو فييا المرخص  ب حالةالي وحتى ف
 .(2)بدعوى المنافسة غير المشروعة العبلمة  المعتدي عمىالمرخص لو مف الرجوع عمى 

 االلتزام بدفع مقابل الترخيص .  -2
جانب التزاـ المرخص  أشارنا أف عقد الترخيص مف العقود الممزمة لجانبيف ،فاليسبؽ أف 

بتسميـ العبلمة إلى المرخص لو  فإنو بالمقابؿ يمتـز ىذا األخير بدفع مقابؿ استعماؿ 
األركاف األساسية لعقد أحد  االلتزاـ بدفع مقابؿ الترخيص.إذ يعد عبلمة المرخص

 .(3)عبلمتومف استعماؿ المرخص بتمكيف المرخص لو  سبب التزاـيعتبر فيو الترخيص ،
يأخذ بعيف عمى عوامؿ كثيرة،فالمرخص الذي يدفعو المرخص لو المبمغ  يتوقؼ تحديد و 

لمرخص لو مف مقدار المنفعة التي تعود عمى او  ،شيرة العبلمة في تقديره االعتبار
ى أقساط دورية أو عمى جزافي يتـ سداده عم.وقد يمتـز المرخص لو بدفع مبمغ استخداميا

قد يتخذ ىذا المبمغ صورة و  ،يةأساس نسبة مئوية مف المبيعات أو األرباح تدفع بصفة دور 
 .(4)مساعدات فنية مف المرخص و جر أو األتعاب في حالة تقديـ خدمات ألا
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .،المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مف أمر  31(: المادة 1)
 .152،المرجع السابؽ ، صالتجارية الترخيص باستعماؿ العبلمة حساـ الديف عبد الغني الصغير، :(2)
المرجع  ،الحماية القانونية لمعبلمات التجارية في القانوف الدولي الخاص : والء الديف محمد أحمد إبراىيـ،(3)
 .162ص،لسابؽا
  .154. 153ص صالمرجع السابؽ ،، الترخيص باستعماؿ العبلمةحساـ الديف عبد الغني الصغير،  (:4)
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 خالصة الباب الثاني
 ى تحضى حت لمعبلمة أنو ال يكفي اتخاذ أحد األشكاؿ السابقة يستخمص مما سبؽ 

نما يجب أف تستجيب بحماية القانوف و  ا القانوني لتحقيؽ وجودى لبعض الشروطأيضا ا 
وىي متعمقة بصحة العبلمة، وثانيا موضوعية الشروط ال والتي تتمثؿ أوال في ،والواقعي

التي يجب استكماليا لميبلد الحؽ في العبلمة،  باإلجراءات الشكمية الخاصةشروط بال
باعتبار أف الحؽ في العبلمة قد ال يكوف أبدي فإنو قابؿ و  ،ىامة الذي يترتب عميو أثارو 

 .كأي حؽ أخرء لبلنقضا
يحة في تكوف صح فيما يتعمؽ بالشروط الموضوعية التي يجب أف تتوفر في العبلمة حتى

فالقانوف ال يحمي إال المشروعية.والجدة و  في شرط التمييز، تمثؿتفإنيا   نظر القانوف
العبلمات المميزة التي تكوف قادرة عمى تفريد وتمييز المنتجات والخدمات عف غيرىا 

،كما أف القانوف ال يضفي الحماية لمعبلمات المضممة والعبلمات المخالفة لياالمماثمة 
 القوانيف، وتمؾ التي تكوف نسخا أو تقميدا إلشارات محظورة بموجب لمنظاـ العاـ واآلداب

 لية.التفاقيات الدو وا
عمى بياف  المتعمؽ بالعبلمات 06-03رقـ  في األمروالمبلحظ أف المشرع قد حرص 

التي مف شأنيا  منو، والتي تشمؿ الرموز 7ذلؾ في المادة ستبعدة مف التسجيؿ و الرموز الم
صاحب العبلمة حقوؽ ك ،المكتسبة الحقوؽ السابقةباحب العبلمة و المساس بحقوؽ ص

صاحب االسـ التجاري  ،وحؽف كانت مستعممة في قطاع نشاط مختمؼحتى وا  المشيورة 
خداع المستيمؾ عف مصدر إحداث المبس و  االتي مف شأني كؿ الرموز األخرىو المشيور، 

والمشرع .األمر الذي لـ يتعرض إليو في التشريع السابؽ لمعبلمات ،المنتجات أو نوعيتيا
فيما يتعمؽ بالرموز التي حسف ما فعؿ بتحديده لمرموز المستبعدة مف التسجيؿ،غير أنو 

صرىا في تمؾ نص عمييا والتي مف شأنيا المساس بحقوؽ سابقة كاف عميو أف ال يح
   الحقوؽ باعتبار أف ىناؾ حقوؽ أخرى ال يجب المساس بيا. 

البطبلف  ف المشرع الجزائري نص عمى جزاءفي حالة تخمؼ شروط صحة العبلمة فإو 
ة لتخمؼ أحد الشروط الموضوعية وجزاء اإللغاء،غير أنو في حالة إبطاؿ تسجيؿ العبلم
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تي اكتسبت صفة التمييز بعد ميزة والالمشرع استثنى مف ذلؾ العبلمات غير المإف ف
     سنوات. 5تسجيميا،إذ ال يمكف إقامة دعوى اإلبطاؿ بعد مرور 

ذلؾ شكمية الكتساب الحؽ في العبلمة و في المبحث الثاني أيف  تناولنا الشروط الو 
ففي شأف ميبلد انقضائو،،ثـ آثاره و ؽ في العبلمة وجرءاتوميبلد الحطرؽ بالتطرؽ إلى 
،حيث أف  لمعبلمات التشريع السابؽلعبلمة فإف المشرع تبنى نفس الموقؼ و الحؽ في ا

ميبلد الحؽ في العبلمة يكوف عف طريؽ اإليداع إذ أف ممكية العبلمة تكوف لمشخص 
مجاؿ  فيحيث نص المشرع عمى إجراءات األوؿ الذي قاـ بإجراءات إيداع العبلمة ،

والمتمثمة في المعيد  يئة المختصة بذلؾذلؾ لدى اليو  نشرىاتسجيميا و إيداع العبلمة و 
نو يمكف تمثيميـ لؤلشخاص المتواجديف في الخارج فإ وبالنسبة. الجزائري لمممكية الصناعية

 مف طرؼ وكبلء معتمديف ليـ خبرة في مجاؿ الممكية الصناعية.
 إتماـ  كذا الشروط الشكمية أيو  باستيفاء الشروط الموضوعية المتعمقة بصحة العبلمة،و  

ف العبلمة عندئذ تتمتع بحماية قانونية لمدة فإ نشرىا،إجراءات إيداع العبلمة وتسجيميا و 
سنوات قابمة لمتجديد حيث يستطيع مالكيا االحتفاظ بيا إلى األبد إذا تـ تجديدىا كمما  10

 سنوات. 10انتيت مدة صبلحيتيا،أي كؿ 
ه ليا،إذ يكوف لو فقط لوحدكما يترتب عمى اكتساب الحؽ في العبلمة حؽ احتكار استغبل

ال فإال يحؽ لمغير استعماليا دوف الحؽ في استغبلليا و  نو يعد مرتكبا ترخيص مف مالكيا وا 
حؽ احتكار استغبلؿ العبلمة ال يشمؿ فقط المنتجات أو الخدمات التي و لجريمة التقميد.

نما ال يجوز أيضا لمغير استخاألخيرة طبقا لخصوصية العبلمة و  تشمميا ىذه داميا لتمييز ا 
 منتجات و خدمات مشابية.

لى جانب و     القانوف خوؿ لصاحب العبلمة الحؽ فيف حؽ احتكار االستغبلؿ فإا 
االستفادة منيا ماديا وذلؾ بالتصرؼ في العبلمة بكؿ أوجو التصرؼ الجائزة  استغبلليا أي

 .قانونا
ب إلى صاحب كما أف الحؽ في العبلمة قد ينقضي لسبب أو آلخر،إذ قد يعود السب

خارج إرادة صاحبيا  بالتخمي أو عدـ تجديد العبلمة ،كما قد يكوف السببذلؾ و العبلمة 
 وذلؾ في حالة بطبلف العبلمة أو عدـ استغبلليا.
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ف المشرع الجزائري أجاز التصرؼ في العبلمة بكؿ أوجو فيما يتعمؽ باستغبلؿ العبلمة فإو 
عبلمة أو اري أو مستقمة عنو، كالتنازؿ عف الالتصرؼ الجائزة قانونا سواء مع المحؿ التج

ذلؾ لتسويؽ المنتجات داخميا أو خارجيا،كما يمكف إلى جانب منح تراخيص استغبلليا و 
 .      ىنياذلؾ ر 
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دولية بحماية مزدوجة وطنية و  الممكية الصناعيةتتمتع العبلمة عمى غرار كافة حقوؽ 
كذا المنتجات التي تغطييا ىذه العبلمات لـ تعد حبيسة إقميميا و باعتبار أف 

ارية ت التجخاصة مع ازدياد المبادال حدود إقميـ الدولة األخيرة،فاستغبلؿ العبلمة يتجاوز
كوسيمة لمتعريؼ  بلمةاإلعبلف ،إذ أنو إلى جانب وظيفة العتطور وسائؿ النقؿ و و 

،كما أنيا وسيمة في الخدمات فإنيا تمعب أيضا دور اإلعبلف عف ىذه األخيرة بالمنتجات و 
 .جدد عمبلءلمدخوؿ إلى أسواؽ جديدة و كسب  المؤسسات إستراتيجيةخدمة 

ال يستياف بيا باعتبارىا أكبر  قائمة  ما تشكمو مف قيمة ماديةمع ازدياد أىمية العبلمة و و  
لبلستفادة  متجر قيمة ازدادت االعتداءات عمى العبلمة خاصة المشيورة منياعناصر ال

االعتداء عمى و .مف الشيرة التي وصمت إلييا ىذه األخيرة وكسب الربح عف طريقيا
نما أيضا بمصالح المساس بمصالح صاحب العبلمة  فقط مف شأنوليس العبلمة  وا 

يمس بمصالح صاحب  مى العبلمة.فاالعتداء عجميور المستيمكيف واالقتصاد الوطني
،أضرار مادية الناتجة خاصة عف فقدانو أضرار معتبرة لوقد يمحؽ   والعبلمة لكون

، وأضرار معنوية تكمف أساسا في المساس بسمعة منتجاتو ونيب لحصص في السوؽ
اتو ولتمييزىا لمتعريؼ بمنتجاتو أو خدم وسيمتوباعتبار أف العبلمة ىي  جيده االبداعي،

ىا) ف اختيار كما أ دخوؿ األسواؽ،تو في المنافسة و كذا وسيمو  ،رىا المنافسةعف غي
تمقى إقباؿ حتى حتى تكوف صحيحة في نظر القانوف و  العبلمة( يتطمب بذؿ عناية

يتطمب مبالغ  أو الخدمة عف المنتوجو  اإلعبلف عنيا أف ويضاؼ إلى ذلؾ ،الجميور
  .باىظة

بمصالح المستيمؾ  باعتبار  مة مف شأنو المساسف االعتداء عف العبلفإ مف جية أخرىو 
ي تشكؿ بالنسبة إليو رمز الخدمات التأف العبلمة ىي  وسيمتو لمتعرؼ عمى المنتجات و 

 باقتنائوصحتو و  بمصالحو اإلضرارمفِ شأنو قميد العبلمات ت ففإ الجودة،لذلؾ لمثقة و 
  جودة مف ىذه األخيرة ف أقؿضنا منو أنيا السمع األصمية والتي عادة ما تكو   لسمع مزيفة

كما أف  التقميد يؤدي أيضا إلى اضعاؼ مف ىذا ما يؤدي إلى زعزعة ثقتو بالمنتجات.و 
 .(1)فرص االستثمار في الببلد والى إضعاؼ العزيمة في االبتكار والتجديد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) : TREFIGNY Pascale, Limitation : Contribution à l’étude juridique des comportements 

referentiels, Presse universitaires de strasbourg,France, 2000, p19.  
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فظاىرة التقميد التي أخذت باالنتشار والتفشي والتي أصبحت تمس قطاعات كثيرة تشكؿ  
المستيمؾ مف جية ومف جية أخرى خطر عمى صاحب العبلمة خطر عمى أمف و صحة 

لذلؾ فمف  .(1)واالقتصاد الوطني مف جية أخرى نظرا لما ينجر عنيا مف خسائر
ما يترتب عمييا مف و  خاصة مع تفاقـ ظاىرة التقميدو الضروري توفير حماية فعالة لمعبلمة 

نما أيضا عمى ليس فقط عمى المستوى الداخمي و  أثار سمبية باعتبارىا  المستوى الدوليا 
لذلؾ عممت التشريعات الوطنية لمدوؿ بما فييا الجزائر بوضع قواعد  ،ظاىرة عالمية

لمالكيا  توفير حماية كافيةو  (2)داءات عمى العبلمة بكؿ أشكالياقانونية  لوضع حد لبلعت
حماية ف ثمرة إنتاجو،و االستفادة ممستمر و حقو بشكؿ ىادئ و  سةممار  لتمكينو مف

 (. )الفصؿ األوؿاالقتصاد الوطني  حماية كذلؾو  التقميدلمستيمؾ مف الغش و ا
باعتبار أف استغبلؿ العبلمة يتجاوز حدود الدولة خاصة مع ازدياد حجـ التبادؿ و 

وباعتبار أف ظاىرة التقميد أصبحت ظاىرة عالمية ظيرت الضرورة في توحيد  التجاري،
التطور الصناعي  لتي مازالت تتفاقـ خاصة معالجيود الدولية لوضع حد ليذه الظاىرة ا

طرؽ أخرى لمتعدي عمى العبلمة،و ىذا ما أدى إلى إبراـ التكنولوجي الذي سمح بظيور و 
باقي عناصر الممكية الفكرية)الفصؿ ية لضماف حماية كافية لمعبلمات و عدة اتفاقيات دول

 الثاني(.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
حماية أصوؿ مالؾ العبلمة مف السرقة  -1(: إف تجريـ تقميد العبلمة التجارية ومكافحتو يؤدي أربعة مياـ أساسية: 1)

مة في اتخاذه لقرار الشراء. حماية المستيمؾ مف االحتياؿ باعتباره يعتمد عمى العبل-2والتقميؿ مف قيمة ىذه األخيرة. 
نما أيضا بمستخدميا .-3  حماية األمف في المجتمع،فبيع المنتجات المقمدة ال يمس فقط بمالؾ العبلمة وا 
إنياؾ قواعد السوؽ.أنظر تفصيبل في ذلؾ: عمر محمد بف يونس، االتياـ في جرائـ الممكية الفكرية في القانوف -4 

األمريكي لبلتياـ في جرائـ  يعدواف باستخداـ الحاسوب واألنترنت ) المرشد الفيدرالالتقميدي والاألمريكي ػ العدواف 
    . 37،ص2005الممكية الفكرية(، دار النيضة العربية،القاىرة،

(2) : Un rapport présenté au parlement Européen en 1985 par Madame Yvonne Van Rooy 

évaluait le manque à gagner des entreprises françaises du fait de la contrefaçon à deux 

milliards de francs et qu’elle était en 1982 aux USA de l’ordre de 6 à 7milliards de 

dollards. En ce qui concerne les pertes,d’emplois,20 000 emplois perdus en France,40 

à50000 en Allemagne et 130 000 aux USA. In CHAVANNE Albert et SALOMON 

Claudine, Marques de fabrique,de commerce ou de service, op.cit. p 61. 

   Et Selon une étude menée par le groupe de protection des marques(GPM) en Algérie la 

Contrefaçon fait perdre à l’économie Algérienne chaque année plus de 20milliards de 

dinars soit environ 236 millions d’euros,7000emplois et 14milliards de dinars(165millions 

d’euros)en recettes fiscales note :Smati said :Les ravages de contrefaçon, in journal 

LIBERTE, édition N°5305 du lundi 15-02-2010,p08 .  
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 ألولالفصل ا

 ية الداخمية لمعالمةالحما
 قد أحاط  ف المشرع الجزائريالعبلمات يبلحظ أالمتعمؽ ب 06-03بالرجوع إلى األمر رقـ 

ضد مف يعتدي عمى حقوقو االستئثارية بحماية مزدوجة جزائية ومدنية  حؽ مالؾ العبلمة
قوبات بتوقيع ع عف طريؽ رفع دعوى التقميد وذلؾ و وذلؾالمترتبة عف تسجيؿ عبلمت

لى جانب ذلؾ فالعبلمة تتمتع أيضا بحماية مدنية،إذ  لصاحب العبلمة الحؽ في جزائية و  ا 
التي تتمثؿ و في العبلمة ضد أفعاؿ التقميد و أف يسمؾ الطريؽ المدني مف أجؿ حماية حق

في كؿ عمؿ يمس بالحقوؽ االستئثارية لعبلمة  06-03مف األمر رقـ  26حسب المادة 
 .(1)لحقوؽ صاحب العبلمة قاـ بو الغير خرقا

حيث أنو طبقا لممبدأ العاـ يحؽ لمف يقع عميو جريمة الحؽ في أف يطالب فاعميا 
وذلؾ في حالة اإلدانة بجريمة التقميد بالتعويض أماـ القضاء الجزائي تبعا لمدعوى الجزائية 

 فم أو أماـ القضاء المدني بدعوى أصمية ،وتكمف ميزة ىذه األخيرة أنو ال تستوجب
ف قامت الضحية مف أفعاؿ التقميد باختيار الطريؽ و .(2)المقمد نيةالمدعى إثبات سوء  ا 
بات ،فإثالذي تسبب في إلحاؽ الضررإال إثبات الفعؿ المادي لمتقميد  االمدني فمف يكوف لي

لف تعفيو مف مسؤوليتو  حسف نية ىذا األخيرسوء نية الفاعؿ غير ضرورية،كما أف 
التقميد في ىذه الحالة إلى وقؼ االعتداء عمى الحؽ في العبلمة تيدؼ دعوى المدنية.و 
 و جبر الضرر الناتج عف االعتداء.عمييا المعتدى 

المتعمؽ بالعبلمات قد  06-03تجدر اإلشارة أف المشرع  الجزائري مف خبلؿ  األمر رقـ و 
،حتى  حماية العبلمات غير المسجمة لـ ينص عمى،و  فقط عبلمات المسجمةحماية الباقر 
أنو أكد عمى وجوب تسجيؿ العبلمات لدى المصمحة المختصة الكتساب الحؽ في و 

الجزائري يتضح ذلؾ أيضا مف تبني  المشرع و تالي التمتع بالحماية القانونية.العبلمة بال
األشخاص الذي  إللزامية العبلمة بأنواعيا الثبلثة، حتى أنو نص مف جية  عمى معاقبة

 اتخاذ عبلمة لمسمع ضي بإلزاميةالتي تق 06-03 مف األمر رقـ 3يخالفوف أحكاـ المادة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتعمؽ بالعبلمات. 06 -03مف أمر  35، 30، 28429المواد  ىذا ما يمكف استخبلصو مف(: و 1) 

(2) :  HAROUN Ali., La protection de la marque  au Maghreb, op .cit.p146.                            
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ضعوا عمى سمعيـ أو األشخاص الذيف و  معاقبة مف جية أخرىقدمة، و الخدمات المو 
أف يتضرر صاحب .كما أنو قد يحدث (1)تسجيميا خدماتيـ عبلمة لـ تسجؿ  أو لـ يطمب

ال تعد مساسا مباشرا بحقوقو االستئثارية لكنيا العبلمة مف بعض تصرفات المنافسيف التي 
كأف يقـو شخص باستعماؿ نفس العبلمة لمتعريؼ بمنتجات أو  قد تمس بقيمة العبلمة،

أو الذي يشير إلى عبلمة الغير  ،تمؾ التي سجمت مف أجميا العبلمة خدمات مختمفة عف
تشكؿ مساس مة و ف مثؿ ىذه األفعاؿ مف شأنيا اإلضرار بصاحب العبلفإ شياره،في إ

 . (2)مة لممسؤولية والتي يترتب عمييا جزاءات حسب القواعد العا بقيمة العبلمة،
مف طرؼ كؿ شخص لحقو  يمكف رفعيا عمى المنافسة غير المشروعة فالدعوى المؤسسة

ضرر مف جراء أحد التصرفات التي تعد مف قبيؿ أفعاؿ المنافسة غير المشروعة،عمى 
يجوز رفعيا إال مف صاحب العبلمة   مى تقميد العبلمة التي الخبلؼ الدعوى المؤسسة ع

نو إذا تبيف أف األفعاؿ حيث أب .قاـ بالتقميد ضد مف االستئثاري صاحب الترخيصمف أو 
موضوع دعوى التقميد  ال تشكؿ مساس بحقوؽ صاحب العبلمة االستئثارية ال يمنع الحكـ 

الدعوى المدنية مف رفع دعوى مدنية أخرى عدـ قبوؿ توافر أركاف الجريمة و  الصادر بعدـ
 .(3) تختمفاف في السبب باعتبار أف الدعوييفعمى أساس المنافسة غير المشروعة 

ثـ  عبلمة عف طريؽ دعوى التقميد )المبحث األوؿ(جزائية لمحماية الال سنتناوؿ فيما يميو 
 لمبحث الثاني(.عف طريؽ دعوى المنافسة غير المشروعة )االمدنية نتعرض إلى حمايتيا 

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
المتعمؽ بالعبلمات عمى ما يمي: "يعاقب بالحبس مف شير إلى سنة  06-03رقـ مف األمر  33المادة حيث تنص (:1)

دح( أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف  2.000.000دج( إلى مميوني دينار ) 500.000وبغرامة مف خمسمائة ألؼ دينار )
خدماتيـ أو الذيف  مف ىذا األمر بعدـ وضع عبلمة عمى سمعيـ أو 3( الذيف  خالفوا أحكاـ المادة 1فقط األشخاص: 

 سمعة أو أكثر أو قدموا خدمات ال تحمؿ عبلمة". تعمدوا بيع أو عرضوا لمبيع
مف ىذا األمر، وذلؾ  4تسجؿ أو لـ يطمب تسجيميا وفقا لممادة ( الذيف وضعوا عمى سمعيـ أو خدماتيـ عبلمة لـ 2

 مع مراعاة األحكاـ االنتقالية المنصوص عمييا في ىذا األمر".
(2) : AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe ,Droit de la propriété industrielle 

op.cit.p837.                                                                                                                        

 .178،ص1985الوجيز في الممكية الفكرية، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر،(: محمد حسنيف، 3)
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 المبحث األول
 الجزائية لمعالمة  يةحماال

رقـ مر الجزائري في األنص المشرع  ضماف حماية فعالة  لمعبلمة ضد مف يعتدي عمييا ل
لـ  والمبلحظ أنو عمى خبلؼ التشريع السابؽ لمعبلمات جزائيا، عمى حمايتيا 03-06
 العقوباتممكية العبلمة و  ىاألفعاؿ التي تعتبر اعتداء مباشر أو غير مباشر عم يحدد

نما ،(1)المخصصة ليا ات جنحة التقميد بالمعنى الواسع لمكممة بالنظر إلى االعتداء حدد  وا 
التي يقـو بيا الغير خرقا لمحقوؽ االستئثارية المعترؼ بيا لصاحب العبلمة 

مسمؾ  سالكا في ذلؾ  لمتقميدالمشرع الجزائري تبنى المفيـو الواسع بذلؾ ف.و (2)المودعة
ولدراسة الحماية الجزائية لمعبلمة يستوجب التطرؽ أوال لشروط ىذه  المشرع الفرنسي.

األفعاؿ  بيعة الخاصة لمعبلمة )المطمب األوؿ( ثـ نتطرؽ الىاألخيرة ونطاقيا نظرا لمط
العقوبات المقررة ليا و لحقوؽ االستئثارية لصاحب العبلمة التي تشكؿ  اعتداء عمى ا

 .قانونا)المطمب الثاني(
 المطمب األول

 شروط الحماية الجزائية ونطاقيا
 في العبلمة   أف تتوافر لكي تحضى العبلمة بالحماية الجزائية يستوجب المشرع الجزائري

)الفرع حقو  حتى يتمكف صاحبيا مف حماية التي تعتبر ضرورية الشروط مجموعة مف
ليست  باعتبارىا الحماية األوؿ(، ونظرا لخصوصية العبلمة فوجب تحديد نطاؽ ىذه

نما ىي مقيدة  (. )الفرع الثاني  مطمقة وا 
 الفرع األول

 شروط الحماية الجزائية
لعبلمة جزائيا أف تكوف العبلمة مسجمة)أوال( كما يجب أف تستجيب يشترط لحماية ا

 لمشروط المنصوص عمييا قانونا لصحتيا)ثانيا(.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .مصنع والعبلمات التجارية، المرجع السابؽال المتعمؽ بعبلمات 57-66مف أمر رقـ  30، 29، 28(: أنظر المواد 1)
،يعد جنحة تقميد لعبلمة مسجمة …" المتعمؽ بالعبلمات عمى أنو : 06-03مف أمر  26تنص الفقرة األولى المادة  (:2)

 كؿ عمؿ يمس بالحقوؽ االستئثارية لعبلمة قاـ بو الغير خرقا لحقوؽ صاحب العبلمة ".
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 .أن تكون العالمة مسجمة: أوال
دعوى التقميد ضد مف قاـ باالعتداء  لحماية العبلمة جزائيا عف طريؽ إقامة المشرع طيشتر 

بالرجوع إلى التشريع الخاص  أف تكوف ىذه األخيرة مسجمة ،إذ أنو عمى الحؽ في العبلمة
عميو حتى تتمتع العبلمة المسجمة فقط،و بالعبلمات يتضح أف جنحة التقميد تخص العبلمة 

يقصد بذلؾ أف يكوف و  ىو شرط التسجيؿ،فر شرط أساسي و مف توا بحماية جزائية فبلبد
تسجيؿ عبلمتو لدى ل اإلجراءات التي استوجبيا القانوف بكافة صاحب العبلمة قد قاـ

تبعا و  .(1)المصمحة المختصة المتمثمة في  المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية
اشرة إجراءات التسجيؿ ئيا قبؿ مباالمعتدي جز  صاحب العبلمة متابعة ال يستطيع لذلؾ

كما ال يستطيع متابعة المعتدي قبؿ القياـ بتجديد العبلمة وفؽ اإلجراءات  ،النشرو 
 حيث ال يعد فعؿ االعتداء عمييا يا،تسجيممدة  انقضاء المنصوص عمييا قانونا في حالة

ب باعتبار أف الحؽ في العبلمة يكتس ،مكونا لجريمة التقميد ي ىذه الحاالتف
 .جزائيةالحماية الضى بتحف العبلمة المسجمة فقط ىي التي عميو فإ.و (2)بتسجيميا

باإلضافة إلى  .(3)في النشرة الرسمية هنشر  حتى يسري تسجيؿ العبلمة عمى الغير وجبو 
 وؽمساسا بحق تعدتسجيؿ العبلمة ال لنشر  ألفعاؿ السابقةا فمقد نص المشرع أف ذلؾ

ىذا ما الغير إال مف تاريخ نشره،و  يؿ ال يعتبر حجة عمىوعميو فالتسج صاحب العبلمة،
إذ أف المشرع نص عمى أف األفعاؿ السابقة  المتعمؽ بالعبلمات، 06-03تضمنو أمر 

ىا مساس بحقوؽ صاحب العبلمة، تسجيؿ العبلمة ال تعد تقميدا،إذ ال يمكف اعتبار  لنشر
يمكف  بالتالي ال. (4)لفكريةاىو نفس ما نص عميو المشرع الفرنسي في قانوف الممكية و 

فعاؿ البلحقة أف صاحب العبلمة يمكف متابعة األ غير ،بدعوى التقميد متابعة تمؾ األفعاؿ
مف ذلؾ بتبميغ نسخة المختصة و مف قبؿ المصمحة  خ نشرىاتاريقبؿ عف تسجيؿ العبلمة و 

   (.06-03مف أمر  27المادة  )تسجيؿ العبلمة لممقمد المشتبو فيو
 يستطيع صاحب العبلمة غير المسجمة مف حماية عبلمتو جزائيا عند ذلؾ ال بناء عمىو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ، المرجع السابؽمنو 26في المادة  المتعمؽ بالعبلمات 06-03ىذا ما تضمنو أمر و  (:1)
 .،المرجع نفسو 06-03مف أمر  5(: المادة 2)
 كيفيات إيداع العبلمات وتسجيميا،المرجع السابؽ. الذي  يحدد 277-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  29(: المادة 3)

(4) : Art L 716-2 du C. fr. propr. Intell,op.cit. 
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نو  ،عبلمةفي ال وحقاالعتداء عمى  وفقا لمقواعد العامة في المسؤولية  ما لو حمايتيا ا 
وبما أف دعوى التقميد ىي دعوى خاصة بصاحب العبلمة المسجمة ، فإف نفس ة.المدني

إال إذا  لحماية الجزائية، فيذه األخيرة ال تتمتع باألمر يطبؽ عمى العبلمات المشيورةا
شيورة بؿ نص الم إذ أف المشرع الجزائري لـ يأتي عمى ذكر تقميد العبلماتكانت مسجمة، 
 العبلمة المشيورة وعميو فإف .رةتداء عمى عبلمة مشيو شكؿ اعأي عبلمة تعمى إبطاؿ 

ذلؾ بناءا عمى طمب المالؾ و   ،لرغـ مف عدـ تسجيميا عمى ا تتمتع بحماية في الجزائر
،أما  إذا بادر الغير بتسجيميا إبطاؿ أي عبلمة مماثمة أو مشابية لمعبلمة المشيورة فمو

التقميد فيمكف المطالبة بيا طبقا بالنسبة لمتعويض عف األضرار البلحقة بو مف جراء 
نص عمى إمكانية إبطاؿ العبلمة مف طرؼ ولقد  .(1)لقواعد المنافسة غير المشروعة

مف لتي ال يجوز تسجيميا،و الجية القضائية المختصة إذا كانت مف بيف قائمة العبلمات ا
المشرع  .  كما نص(2)الرموز المماثمة أو المشابية لعبلمة مشيورة ،بيف ىذه العبلمات

الجزائري عمى حؽ صاحب العبلمة المشيورة في الجزائر في منع الغير مف استعماؿ 
 .(3)عبلمتو دوف رضاه

ه العبلمة إذا كانت ىذ كما ال يعد تقميدا استعماؿ العبلمة بحسف نية مف قبؿ الغير،
ف المخولة عإذ أف المشرع في تحديده الحقوؽ واسمو المستعار، ،تتشكؿ مف اسمو وعنوانو

التسجيؿ قد نص أف تسجيؿ العبلمة ال يخوؿ لصاحبيا الحؽ في منع الغير مف أف 
مف جية أخرى وعف حسف نية اسمو وعنوانو واسمو المستعار مف جية و  يستخدـ تجاريا

بالصنؼ أو الجودة أو الكمية أو الوجية أو القيمة أو مكاف  ةالبيانات الحقيقية المتصم
عمى أف يكوف ىذا االستعماؿ  ،مع أو أداء ىذه الخدماتج ىذه السالمنشأ أو فترة إنتا

محدودا و مقتصرا ألغراض التعريؼ أو اإلعبلـ فقط وفقا لمممارسات النزيية في المجاؿ 
 مف قبؿ فئة معينة،إذ أف مثؿ ىذه البيانات ال يمكف احتكارىا  .(4)الصناعي أو التجاري

 فاستعماليا مف حؽ  الجميع إلعبلـ المستيمؾ .
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (1) : CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques de fabrique,de commerce ou 

de service, op.cit. p 63. 

 .،المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مف األمر رقـ  29و المادة  20أنظر المادة (:2)
     .المرجع السابؽ المتعمؽ بالعبلمات، 06-03األمر مف  7مف المادة  8الفقرة  و 9دة (: انظر الفقرة الرابعة مف الما3)
 .،المرجع نفسو06-03مف األمر 10أنظر المادة  (:4)
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 أن تكون العالمة صحيحة.: ثانيا
لمصمحة المختصة حتى يكتسب  الحؽ عمييا وكذا العبلمة أماـ ا تسجيؿ إلى جانب شرط
لمجموعة مف  ةالعبلم أف تستجيبيستوجب أيضا   لتكوف حجة عمى الغير،نشر تسجيميا 

بمعنى أف تتوفر في  ،حتى تحضى بحماية القانوف الشروط التي يتطمبيا القانوف لصحتيا
زة، فإذا تخمفت الصفة المميمشروعية و مف جدة و  ضوعية لصحتيا،العبلمة الشروط المو 

،كأف تكوف العبلمة باطمة العبلمة لف تحضى بحماية القانوف روط فإفأحد ىذه الش
بصفة و غير مميزة.و أو مضممة أ و اآلداب العامة،ألعاـ لتضمنيا إشارة مخالفة لمنظاـ ا

 ف المقمد المزعـو يمكف االستناد في دفاعو إلى بطبلف العبلمة . عامة فإ
 الفرع الثاني

 حماية الجزائيةنطاق ال
سبؽ وأف أشارنا آنفا أف الحؽ في العبلمة ىو حؽ نسبي وليس مطمؽ فيو نسبي مف 

لمعبلمة ف الحماية الجزائية حيث المكاف والزماف، ومف حيث قطاع النشاط، وعميو نجد أ
ومف  )ثانيا(مف حيث الزماف ،و )أوال(مقيدة مف حيث المكاف طبقا لمبدأ إقميمية العبلمة

 إيداع العبلمة وذلؾ طبقا لمبدأ تخصيص الخدمات المحددة عندات و حيث المنتج
 )ثالثا(.العبلمة

 .من حيث المكان: أوال
 ة الذي تـ فيو  تسجيؿ العبلمة الحماية الجزائية لمعبلمة محصورة في حدود إقميـ الدول إف

ال و  يـ الوطنيإال في اإلقم ثارهب آفي الجزائر ال يرتالعبلمة  يداعإف طبقا إلقميمية العبلمة،
ذلؾ مع عدـ اإلخبلؿ باالتفاقيات الدولية الخاصة بحماية ،و يتعداه إلى الدوؿ األخرى

 . حيث تمتد الحماية خارج اإلقميـ الوطني  العبلمة عمى المستوى الدولي
 .من حيث الزمان: ثانيا

فترة ة جزائية خبلؿ تتمتع بحماي إف نطاؽ حماية العبلمة محدود مف حيث الزماف،إذ أنيا
 سنوات 10المختصة وتمتد لمدة  سجيؿ العبلمة لدى المصمحةت أي مف تاريخ ،سريانيا

لـ يتـ نيا و تسجيميا أو بعد انقضاء مدة سريا وقع اعتداء عمييا قبؿعميو إذا و  قابمة لمتجديد
 تجديدىا فمف تحضى بالحماية الجزائية.
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 .من حيث المنتجات والخدمات: ثالثا
أي في قطاع النشاط  العبلمة د إال في إطار تخصيصو وجيس لو  إف الحؽ في العبلمة ل

ي الخدمات التال في إطار المنتجات أو فالعبلمة ال  تكوف محمية إ ،المخصص ليا
عميو يمكف ،و تغطييا والتي مف أجميا سجمت العبلمة وىذا طبقا لمبدأ تخصيص العبلمة

ؾ التي سجمت مف أجميا خدمات مختمفة عف تمخاذ نفس العبلمة لتمييز منتجات و ات
إذ ال يكوف ىناؾ مساس في الحؽ في العبلمة إال إذا كاف االعتداء العبلمة األولى. 

 أي في حالة ما إذا تـ إتخاذ نفس العبلمة لتمييز ،العبلمةصادر مف منافس لمالؾ 
ذلؾ بغرض منع مؾ التي سجمت مف أجميا العبلمة، و لت منتجات مماثمة أو مشابية 

ؿ صاحبيا حؽ كما أف المشرع نص عمى أف تسجيؿ العبلمة يخو .(1)يمؾتضميؿ المست
تع بحؽ استئثاري عمى ىذه بحيث يتم (2)الخدمات التي يعينيا لياممكيتيا عمى السمع و 

خدمات غير مشابية ال ف استخداـ العبلمة عمى منتجات و إالخدمات، وعميو فالسمع و 
غير  تصرؼ يعدمة مف ذلؾ فإنو إذا تضرر صاحب العبللكف يدا لمعبلمة،و يشكؿ تقم

  .ةمشروع طبقا لقواعد المسؤولي
أف العبلمة تشكؿ قيمة يمكف المساس بيا خارج إطار المنافسة ،إذا  ويرى جانب مف الفقو

نما عمى أساس نو ال يتابع فييا المعتدي عمى أساس التقميد و إظيرت عمى شكؿ خطأ ف ا 
ىذا االعتداءات عمى قيمة العبلمة  Mathélyقد كيؼ األستاذ المدنية.و  ةالمسؤولي

 .(3)المتمثمة في كؿ استعماؿ خاطئ خارج نطاؽ المنافسةو باعتداءات غير مباشرة 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .السابؽ ،المرجعالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مف األمر 7مف المادة  9 أنظر الفقرة  (:1)
 .المرجع نفسو 06-03مف األمر 9أنظر المادة  (:2)

(3) :in CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques de fabrique,de commerce 

ou de service, op.cit. p 62. 
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 المطمب الثاني

 العالمة ر االعتداء عمىو  ص
الشيء الذي لـ  ،لتقميديبلحظ أف المشرع حدد مفيوـ ا 06-03بالرجوع إلى األمر رقـ 

يفعمو في ظؿ القانوف السابؽ لمعبلمات،حيث قاـ بسرد األفعاؿ التي تشكؿ تعديا عمى 
 :أما في القانوف الحالي فمقد نص عمى أنو (1)سواء كاف مباشرا أو غير مباشر العبلمة

"يعد جنحة التقميد لعالمة مسجمة كل عمل يمس بالحقوق االستئثارية لعالمة قام بو 
 .(2)غير خرقا لحقوق صاحب العالمة"ال
مؿ كؿ التصرفات التي مف شأنيا شى المفيـو الواسع لمتقميد الذي يف المشرع تبنىكذا فإو 

يمكف تقسيـ األفعاؿ التي تشكؿ و قوـ بتحديدىا دوف أف ي العبلمة،المساس بحقوؽ صاحب 
تتمثؿ المباشر و  إعتداء عمى العبلمة في أفعاؿ اإلعتداء المباشر وأفعاؿ االعتداء غير

 ،)الفرع األوؿ(تقميد العبلمة أو تشبيييامباشر عمى العبلمة في األفعاؿ التي تشكؿ اعتداء 
استعماؿ عبلمة مقمدة أو مشبية، اغتصاب أما أفعاؿ االعتداء غير المباشر فتتمثؿ في 

مشبية ،عرض ىذه المنتجات عبلمة ممموكة لمغير، بيع منتجات عمييا عبلمة مقمدة أو 
 )الفرع الثاني(.مبيعل
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .المصنع والعبلمات التجارية، المرجع السابؽ المتعمؽ بعبلمات 57-66مف األمر   30 ػ29 ػ28أنظر المواد  (:1)
 المتعمؽ بالعبلمات،المرجع السابؽ. 06-03رقـ  مف األمر 26مف المادة أنظر الفقرة األولى  (:2)
مع اإلشارة أف المشرع نص عمى أفعاؿ أخرى وجرميا وقرر ليا عقوبات جزائية نتيجة لمخالفتيا ألحكاـ التشريع  

تتمثؿ في عدـ وضع عبلمة إلزامية .الخاص بالعبلمات وليس لكونيا تشكؿ إعتداء عمى حقوؽ صاحب العبلمة،  والتي
ات أو تقديـ خدمات ال تحمؿ عبلمة، ووضع عبلمة عمى المنتجات أو الخدمات دوف أف يتـ تسجيميا أو لـ عمى المنتج

 المرجع نفسو. 06-03مف األمر رقـ  )ثانيا(33أنظر المادة  .يطمب تسجيميا
 



 

 

235 

 الفرع األول
 العالمة داء المباشر عمى صور االعت

الواقعة عمى العبلمة تحت  االعتداءاتمجمؿ سبؽ و أف أشارنا أف المشرع قد جمع 
ـ الجرائـ الواقعة عمى العبلمة ىي مف أىوتعد جريمة التقميد جنحة و  ،"التقميد  " مصطمح

التقميد و   (La contrefaçon par reproduction)ىي تشمؿ التقميد بالنقؿ و 
 . La contrefaçon par imitation)بالتشبيو)

 .قلـيد بالنـالتقم: أوال
 لتقميد بالنقل:ا جريمة تعريف -1

 :عمى أنيا جنحة تقميد العبلمة بالنقؿالفقو  جانب مف يعرؼ
،أو "صنع عبلمة تشبو في (1)"اصطناع عبلمة مطابقة تطابقا تاما لمعبلمة األصمية" 

تجذبو الجديدة أف تضمؿ المستيمؾ و  مجموعيا العبلمة الحقيقية ،بحيث أنو يمكف لمعبلمة
"النقؿ  عمى أنو .كما عرفو جانب مف الفقو الفرنسي(2)صميةإلييا ظنا منو أنيا العبلمة األ

 .(3)الحرفي لكؿ أو لجزء مف عبلمة الغير"
 أركان جريمة التقميد بالنقل. -2
الركف المعنوي غير أنو ف توافر أركانيا، الركف المادي و فبلبد م ومعاقبتيا لقياـ أي جريمة 

ىو استنساخ تقميد ال تتطمب إال ركنا واحدا و ف جريمة اليتعمؽ  بتقميد العبلمة بالنقؿ فإ فيما
فيعاقب جزائيا عمى ذلؾ في حد ذاتو،أي يكفي لقياـ  ،العبلمة أو اصطناع عبلمة مطابقة

الركف ،أما ي صنع عبلمة مماثمة لعبلمة الغيرالجنحة توافر العنصر المادي المتمثؿ ف
 .بحد ذاتيا عمييالقياـ جنحة التقميد فيي معاقب  المعنوي فبل يعد شرطا ضروريا

ة نو ال يتضمف أي عبار فإ المتعمؽ بالعبلمات 06-03كما أنو بالرجوع إلى أحكاـ األمر 
بينما يختمؼ األمر فيما يتعمؽ ط القصد بالنسبة لجنحة التقميد أف المشرع اشتر  تفيد
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .754ص ،1989طبعة ،الدار الجامعية،اإلسكندرية،،أنظر مصطفى كماؿ طو،القانوف التجاري (:1)
 .260المرجع السابؽ،ص ػالكامؿ في القانوف التجاري الجزائري ػ الحقوؽ الفكرية فرحة زراوي صالح، (:2)

(3) : CARREAU Caroline ,Contrefaçon de Marques, jurisclasseur :Marques et 

Dessins,Fasc 7500,Dalloz, Paris,1994,p27.  
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فالمعتدي  .(1)األخرى حيث نص المشرع بشأنيا عمى ضرورة توافر عنصر القصد بالجرائـ
ا بأنو يعتدي عمى حؽ سيء النية ألنو يعمـ عمما مفترض تقميد العبلمة يعتبر حالةفي 
لو حتى و  ،ة عمى الكافةيحج كتسبفمادامت العبلمة مسجمة وتـ نشرىا فإنيا ت ،الغير

البلحؽ  الضرر عف تعويضبال ويمتـز ةأثبت الفاعؿ حسف نيتو فيذا ال يعفيو مف المسؤولي
 .(2)بصاحب العبلمة

 النقل:جريمة التقميد بأشكال  ـ3
 إف جنحة تقميد العبلمة تتحقؽ باصطناع عبلمة مطابقة تماما لمعبلمة األصمية أو بنقؿ

 ال ييـ إذا كانت ىذه العبلمة قد استعممت فعبل أـ ال،إذ  يجبنيا و األجزاء الرئيسية م
فاالستعماؿ يفترض وجود تقميد سابؽ،والغرض  ،ىا عف جريمة استعماؿ عبلمة مقمدةتمييز 

الجريمة  أي أف مرتكب ،يف يظير خاصة في اختبلؼ الفاعميفمف التمييز بيف الجريمت
فجريمة التقميد بالنقؿ  الثانية، لجريمةا األولى قد ال يكوف نفس الشخص الذي يرتكب

فمجرد صنع .(3)ض النظر عف كؿ استعماؿ ليايتحقؽ في التنفيذ المادي لمعبلمة بغ
بيعو يشكؿ جنحة منتوج و حتى قبؿ وضعيا عمى الو بطاقات نموذج لمعبلمة أو قنينات أو 

د التقميد طالما أنو كافية بحد ذاتيا إلثبات وجو  عممية إيداع العبلمة كذلؾ تعدو   (4)التقميد
 .(5)عبلمة الغيربنقؿ  متعمؽ 

ف نقؿ عبلمة الغير يشكؿ تقميدا سواء تـ استعماليا كعبلمة وتـ وحسب القضاء الفرنسي فإ
 كذلؾو .طرؼ المقمد كاسـ أو عنواف تجاري وضعيا عمى المنتوج أو تـ استعماليا مف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  المتعمؽ بالعبلمات،المرجع السابؽ. 06-03مف األمر  33و المادة  26ة أنظر الماد (:1)

 كذلؾ:و  338، المرجع السابؽ،صشرح قواعد الممكية الفكرية أحمد خاطر، أنظر نوري (:2) 
CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques de fabrique,de commerce ou de 

service, op.cit. p 68. 

(3) : "La contrefaçon consiste en la reproduction servile,brutale et complète de la 

marque,en dehors de toute apposition sur la marchandise et de toute emploi ».                                                                                     

.HAROUN Ali, La protection de la marque  au Maghreb ,op.cit .p.155. 

:(4)   TGI de la seine,6mai 1965 ;CA paris,4mars 1957.  In CHAVANNE Albert et 

SALOMON Claudine, Marques de fabrique,de commerce ou de service, op.cit. p 68. 

: (5)  CA Paris ,9octobre.1965 ;T GI paris 26nov. in CHAVANNE Albert et SALOMON 

Claudine, Marques de fabrique,de commerce ou de service, op.cit. p 68. 
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بصفة عامة كؿ نقؿ يسمح و  ي شعار أو في كؿ وثيقة اشيارية،إدراج عبلمة الغير ف
 .(1)و خدماتياجاتيا أرؼ عمى المؤسسة و بمنتلمعمبلء بالتع

متعريؼ ل كاسـ دوميف اواتخاذىعبلمة الغير في االنترنت  يطرح اإلشكاؿ في حالة نقؿو 
؟ يمكف متابعة الشخص جزائياوعميو تقميدا ذلؾ فيؿ يعتبر ،بشخص معنوي أو طبيعي

يتـ منحو لمشخص األوؿ الذي يطمبو ويكتسب حقا  اختيار اسـ الدوميف  خاصة وأف
تـ منحو لمالؾ العبلمة مة و عبلمة مسجل نقؿ ف اسـ الدوميف يشكؿخالصا عميو .فإذا كا
يترتب  أف يمكفنو إلكف إذا تـ منحو لشخص غير مالؾ العبلمة ف فبل يثار أي إشكاؿ

الغير الذي اكتسب االسـ كاسـ دوميف.في بادئ األمر ؾ العبلمة و عمى ذلؾ نزاع بيف مال
ىو ما و  ينقموف عبلمة الغير في االنترنتالفرنسية تتابع بالتقميد الذيف كانت المحاكـ 

ة ف استعماؿ عبلمالعبلمة فإص يلكف بتطبيؽ مبدأ تخص Cyber squattageيعرؼ ب 
عميو إال إذا تعمؽ األمر بمنتجات أو خدمات مماثمة أو  الغير كاسـ دوميف ال يعاقب

ت أصبح ف القرارات بعد ذلؾإليذا السبب فتمؾ التي سجمت مف أجميا العبلمة مشابية ل
العبلمة لتقدير إذا كاف ىناؾ مساس بحقوؽ صاحب  تأخذ بعيف االعتبار مبدأ تخصيص

 .(2)العبلمة أـ ال
ال  ،إذفيياحسف النية  ال يمكف افتراض بالنقؿ أف جريمة تقميد العبلمة  سابقا كما أشارناو 

 ماداـ أف العبلمات مسجمةيشترط توافر سوء النية في المعتدي لمتابعتو جزائيا 
خارج عف أي احتماؿ لوجود  جنحة التقميد تعد قائمة ومنشورة،باالضافة الى ذلؾ فإف

ي حاالت التقميد أف غير األصمية،أي ال يشترط فأو خمط بيف العبلمتيف األصمية و  التباس
باعتبار أف جريمة التقميد بالنقؿ تفترض اصطناع و .(3)الجميور يؤدي إلى تضميؿ وخداع
األصمية فإف ذلؾ ال يطرح أي إشكاؿ في حالة العبلمة البسيطة  عبلمة مطابقة لمعبلمة

إذا تعمؽ األمر بعبلمة مركبة  ،غير أف اإلشكاؿ يطرحكالعبلمة المكونة مف كممة واحدة
 عف عبلمة الغير فيؿ نكوف بصدد جنحة التقميد أـ ال؟.نقبل ويكوف جزء منيا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
:(1) AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe , Droit de la propriété industrielle 

op.cit.p850.                                

(:2) Ibid :pp :852 .853 .                                                                                      

(3) :  CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques de fabrique,de commerce ou 

de service, op.cit. p 68 
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مة محمية مدرجة في عبلمة إذا كانت ىذه الكممة تشكؿ عبل أنو(1)يرى جانب مف الفقو
وأنو ماـ عبلمة مماثمة. نو في ىذه الحالة ال تشكؿ بالضرورة تقميدا،إذ ال نكوف أمركبة فإ
ف كاف جزء و  نو في إطار العبلمات المركبة مف عدة كممات،القضاء الفرنسي فإ حسب ا 
ف بعض القرارات ترفض فصؿ الكممات المكونة يشكؿ نقبل مطابقا لعبلمة أخرى، فإ منيا

ىكذا اعتبرت العبلمة و لمعبلمة المركبة،إذ أف العبلمة تشكؿ كبل غير قابؿ لمتجزئة،
« Eau de roche »  لعبلمة  تقميدا  ليست  « Roche » (2)   عبلمة  أفو 

« New Orleans »    ليست تقميدا لعبلمة« Orléans » (3) . 
االعتماد عمى نظرية  ترفض حسب جانب مف الفقو الفرنسي مف القرارات إال أف العديد

أنو ال يجب أف قضاة قدروا أف ىناؾ خطر الخمط، و "الكؿ الغير قابؿ لمتجزئة" ألف ال
إضافة أو حذؼ بعض كممات عف طريؽ  كحجة لمسماح بالتقميد  النظرية تستعمؿ ىذه 
ىي  « lu et approuvé »و عبلمة  « j’ai lu »ىكذا اعتبر أف عبلمة و عبلمة الغير. 
ىي تقميد   «  Cordon bleu international »  وعبلمةlu » (4 ) »  تقميد لعبلمة

األصمية  مف العبلمة كما اعتبر كذلؾ تقميدا حذؼ جزء « Cordon bleu » (5).لعبلمة
 .(6)مميزة لمعبلمة األصميةو  المركبة إذا كانت األجزاء األخرى ىي أجزاء أساسية

التي ،و 2000يونيو 23ارات الصادرة بعد أف بعض القر  األستاذة فرحة زراوي صالحوحسب 
ر واسع لمفيـو نقؿ العبلمة وأنو ح تفسياعتمدت عمى التوجيية األوروبية ،قد رفضت من

 ف محكمة العدؿ لممجموعات األوروبية وضعت حدا حسب جانب مف الفقو الفرنسي فإ
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

(1) :  Ibid, p68 .  

(2) : Cass .com.2dec1974 .in CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques de 

fabrique,de commerce ou de service, op.cit. p 69. 

(3): TGI Paris,22 janv  1975, In  CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques 

de fabrique, de commerce ou de service, op. cit. p 69.  

(4) : CA paris,18déc,1991, in CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques de 

fabrique, de commerce ou de service, op. cit. p 71. 

(5) : CA paris,23 déc 1991 ;TGA, paris 8 fevr 1995, in CHAVANNE Albert et 

SALOMON Claudine, Marques de fabrique, de commerce ou de service, op. cit. p 71. 

 .262ػالمرجع السابؽ،ص الكامؿ في القانوف التجاري الجزائري ػ الحقوؽ الفكرية فرحة زراوي صالح، (:6)
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لمتقميد بالنقؿ إثبات وجود نيائيا لنظرية "الكؿ الغير قابؿ لمتجزئة" إذ ال يتطمب بالنسبة 
قؿ بمعنى عميو فالتقميد بالنو .(1)أما األمر يختمؼ بالنسبة لمتقميد بالتشبيو خمط،ال عنصر

ال عناصرىا بدوف حذؼ و  الكممة يجب أف ينحصر فقط عمى نقؿ العبلمة األصمية بكؿ
 .(2)تقميد بالتشبيوال نو سوؼ نكوف أماـإذا تضمف التقميد ذلؾ فإأما   ،إضافة

 وبالرجوع إلى المحاكـ الجزائرية فيبلحظ  أنيا قدرت التقميد بالنظر إلى التشابو 
 المميزة لمعبلمة المحمية أكثر مف الفروؽ الجزئية فيىرية و اإلجمالي،أي العناصر الجو 

لو كانت غير مركبة ماداـ أف إضافة حرؼ مف العبلمة األصمية و  حالة حذؼ أو
  « BANITA »وىكذا اعتبرت تسمية ألساسية المميزة لمعبلمة مصطنعة.العناصر ا

 و الالمجمس أن حسب قضاة ،« HABANITA »لتسمية تقميدا بالتشبيو بالنقؿ و تقميدا 
أف التقميد حسب القضاء تتمثؿ في نقؿ و  التقميد بالتشبيو،يوجد فرؽ بيف التقميد بالنقؿ و 

مف جية أخرى فقد اعتبر و .(3)عبلمة الغير، نقؿ مف شأنو إثارة الخمط في ذىف الجميور
وىو ما ذىب إليو القرار  أف التقميد قائـ حتى في غياب  خطر الخمط في ذىف المستيمؾ،

"  LANCOMادر عف مجمس قضاء الجزائر في قضية قائمة بيف شركة عطور " ص
 TRESOR DE" حكـ المجمس بأف المتيـ الذي اختار تسميةبيف جديدي و و 

LANCOM  "أف عبلمة "دانيس " ليست تقميدا لعبلمة و .(4)قد ارتكب جنحة التقميدعطره ل
 يث شكميا سواءف حمحيث النطؽ....و  تيف مختمفتاف "مفالعبلم ف"داني" فياتي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 و أنظر كذلؾ: .264، 263ص ،صالمرجع نفسو (:1) 

CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques de fabrique,de commerce ou de 

service, op.cit.p71.. 

(2) : AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, Droit de la propriété industrielle, 

op.cit.p843.         

مف قانوف الممكية الفكرية الفرنسي  2-713وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد أف متابعة جريمة التقميد بالنقؿ حسب المادة 
معبلمة األصمية لتمييز منتجات أو خدمات مطابقة، وأف القضاء يستوجب أف تكوف العبلمة المقمدة مطابقة تماما ل

 .أنظر:2003الفرنسي استبعد مفيـو التقميد الجزئي أو عف طريؽ اإلضافة في مجاؿ العبلمات منذ 
MONELLI Yvan, Contrefaçon :De l’appréciation de la contrefaçon, in Les grands arrêts de 

la propriété intellectuelle, Dalloz, Paris,2004, pp402.403.  
 ،أنظر:1969يناير 30مجمس قضاء الجزائر،القسـ الجزائي،(:  3)

HAROUN Ali, La protection de la marque  au Maghreb, op.cit.,annexes, pp382,383.  

،ترجمة  ضد جديدي.عف :بيوت نذير  LANCOM،شركة عطور 1999مارس  17مجمس قضاء الجزائر،قرار  (:4)
 .62،ص2002،سنة 2أمقراف عبد العزيز)مساىمة القضاء في حماية العبلمات التجارية(المجمة القضائية ،عدد
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المستيمكيف بما أف  فيي ال تثير أي خمط في ذىفاأللواف...."و لذا فيما يخص الرسـ و 
وحسب القضاء .(1)الفونتيكية" مف الناحية لناحية البصرية و العبلمتيف منفردتيف مف ا

طريؽ النقؿ لعبلمة الغير يمكف أف يكوف نقبل كميا أو جزئيا،إذ ال   التقميد عفالفرنسي ف
لجزء منيا،  أف يكوف ىناؾ نقؿيشترط لممتابعة الجزائية النقؿ الكمي لعبلمة الغير فيكفي 

لة التقميد الجزئي بحيث أف عدـ المتابعة في حا محميا،وأف يكوف الجزء المقمد مميزا و 
 .(2)مف اإلفبلت مف العقاب بتقميد جزء مف العبلمة فقطالمقمدوف  سيسمح 

 في دولة كما أف ترجمة عبلمة إلى لغة أجنبية ال يعد تقميدا ما لـ تكف العبلمة معروفة
 « Riz Flash »إلى الخمط في ذىف الجميور،فعبلمة ال يؤديو  ،الحماية باسميا األجنبي

الغير  عبلمة أيضا تقميدا نقؿوال يعد .Riz Eclair » (3) »لعبلمة  ليست تقميدا 
 اعتداء عمى حقوؽ ذلؾ ال يشكؿ واستعماليا خارج نطاؽ تخصيص العبلمة إذ أف 

نما يمكف أف يكوف ىناؾ مساس بقيمة العبلمة . األصميةالعبلمة صاحب  و يتـ ذلؾ وا 
خياطة أو عبلمة سيارة  ةمة ماكينمثبل عند استخداـ العبلمة في ألعاب معينة ،مثؿ عبل

 .(4)تستخدـ في لعبة سيارة 
المتمثمة في استعماؿ عاؿ إف كانت تشكؿ تقميدا أـ ال و بعض األف حكـ يثور التساؤؿ عفو 

أو قطع   (les Accessoires )أو األكسسوارات مف قبؿ صانعي الممحقاتعبلمة الغير 
زائري فمـ رجوع إلى قانوف العبلمات الجبالغيار المنتجات التي تحمؿ العبلمة األصمية ؟

 اؿ إذ تعد أفع(5)ويبلحظ أف المشرع الفرنسي قد نص عمييا صراحة يشير إلى ىذه الحالة. 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 société La vache)،قضية شركة الجبف البقرة الظريفة2004مارس 27مجمس قضاء وىراف،الغرفة التجارية، (:1)

gracieuse)  صاحبة العبلمة دانيس(DANIS) ضد شركة جارفي دانوف(société GERVAIS-DANONE) 
 ةػالكامؿ في القانوف التجاري الجزائري ػ الحقوؽ الفكري عف فرحة زراوي صالح، . (DANI)صاحبة العبلمة داني 
 .262المرجع السابؽ،ص 

     (2) : CA Bordeaux,11mai 1951; TGI paris,20mars 1976. In  CHAVANNE Albert et 

SALOMON Claudine, Marques de fabrique, de commerce ou de service, op. cit. p71.  

     (3) : CA Paris,3nov.1959, in  CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques de 

fabrique, de commerce ou de service, op. cit. p71.  

(4) : CA Paris 9fev 1981,Ibid. 

(5) :L’art.L.713-6b du C fr de popr intell  dispose que l’utilisation d’une marque ou d’un   
  signe similaire est licite lorsqu’il constitue « une référence nécessaire pour indiquer la  
destination d’un produit ou d’un service,notamment en tant qu’accessoire ou pièce 

détachée à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine ».  
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لعبلمة في ىذه الحالة عمى استعماؿ ا عميو يمكفمبررة العتبارات اقتصادية و 
مخصص نوع المنتوج أو الخدمة ال كؿ مرجع ضروري لبيافكانت تش إذا اإلكسسوارات

الصنع غير محمية عف طريؽ  لو،فصانعي قطع غيار حر في صناعتيا بما أف طريقة
مدى مبلئمتو و استخداـ المنتوج  فيو ممـز بإعبلـ عمبلئو عف كيفية عميوو  .براءة االختراع

"   Citroënيارة " ألي نموذج مف أي عبلمة،مثاؿ ذلؾ بيع غطاء المقاعد لصنؼ س
 .(1)بشرط أف ال يكوف ىناؾ خمط في مصدرىا

 ثانيا: التقميد بالتشبيو.
 ـ المقصود بجريمة التقميد بالتشبيو:1

" اصطناع عبلمة مشابية بصفة تقريبية لمعبلمة  : يعرؼ جانب مف الفقو التقميد بالتشبيو بأنو
 عبلمة مشابية آلخر بأنو: "وضعكما عرفو البعض ا (.2)األصمية مف أجؿ خداع المستيمكيف"

أو قريبة الشبو مف العبلمة األصمية مما يؤدي إلى احتماؿ الخمط بيف ىاتيف 
.وبناءا عمى ذلؾ فالتقميد بالتشبيو يرتكز عمى الشبو بيف العبلمتيف بقصد (3)"العبلمتيف

نقؿ ي جريمة التقميد عف طريؽ الىنا يظير الفرؽ بيف الجريمتيف أو  ،(4)خداع المستيمؾ
أحد عناصرىا  أو لمعبلمةالكامؿ  نقؿالاألولى تشترط  يمة التقميد عف طريؽ التشبيو، إذ أفجر و 

 إلثارة شابية لمعبلمة األصميةفيي اصطناع عبلمة م أي التقميد بالتشبيو ،أما الثانية المميزة
وعميو .(5)األصمية سمعة العبلمة الخمط في ذىف المستيمؾ وذلؾ مف أجؿ االستفادة مف

العتبار التشبيو فعؿ غير مشروع ومعاقب عميو يشترط أف يؤدي الى إثارة الخمط في ذىف 
 الجميور.

 ـ عناصر الجريمة:2
 تي ال البالنقؿ نو عمى خبلؼ جريمة التقميد ع إلى التشريع السابؽ لمعبلمات فإبالرجو 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 

 (1) : CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques de fabrique, de commerce ou 

de service, op. cit. p73.   

 .260ػالمرجع السابؽ،ص الكامؿ في القانوف التجاري الجزائري ػ الحقوؽ الفكرية (: فرحة زراوي صالح،2)
 .91المرجع السابؽ،ص ،المصريو  ات التجارية في القانوف األردني العبلمسمر،، (: صبلح سمماف األ3)
 : P. Mathély(: ويرى 4)

« L’imitation,c’est une contrefaçon qui cherche à ce déguiser ».In TREFIGNY Pascale, 

Limitation : Contribution à …,op.cit,p115. 

(:5)  HAROUN Ali, La protection de la marque  au Maghreb ,op.cit.p183.   
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والتي عبر عمييا المشرع بجريمة التقميد ف جريمة التشبيو تتضمف إال العنصر المادي،فإ
تستوجب توافر عنصريف: العنصر المادي الذي  في التشريع السابؽ لمعبلمات التدليسي

جميور إلى بال ؤديتأف  لمعبلمة األصمية ومف شأنيا وضع عبلمة مشابية يرتكز عمى
ذ يجب أف يكوف مرتكب العنصر العمدي المتمثؿ في نية الغش إالخمط بيف العبلمتيف،و 

وذلؾ بتبياف أف التشابو بيف  لينخدع المستيمؾالفعؿ قد تعمد بوضعو عبلمة مشابية 
ائـ بالتقميد عميو ال يمكف متابعة القو  ،(1)العبلمتيف يؤدي إلى ايقاع الجميور في خمط

وتعود مسألة لدى المعتدي. الجنح في حالة عدـ إثبات عنصر القصد أماـ قسـبالتشبيو 
 .تقدير إحتماؿ إثارة الخمط مف عدمو الى السمطة التقديرية لمقاضي

 ـ معايير تقدير التشبيو:3
قد  وإف مسألة تقدير تشبيو العبلمة مف المسائؿ الواقعية التي تختص بيا محكمة الموضوع،  

 تقدير قياـ الجريمة إلى المعايير اآلتية: أرجع القضاء مسألة
 العبرة بأوجو الشبو بين العالمتين: 1ـ3
لمقارنة بيف العبلمتيف األصمية والعبلمة المشبية ا التقميد بالتشبيو جريمةقدير قياـ ف لتييتع
األخذ بعيف االعتبار أوجو التشابو بينيما بصفة إجمالية ال التمييزات الجزئية ،إذ أف و 

تيف غير موجودتيف في نفس الوقت أماـ الزبوف فيجب االستناد إلى االنطباع الذي العبلم
العبلمتيف  فينبغي أثناء إجراء المقارنة بيف. (2)تتركو العبلمة في ذىف المستيمؾ المتوسط 

باعتبار أف إلييما الواحدة تموى األخرى النظر  النظر إلييما متجاورتيف بؿ يجب عدـ
التي تحمؿ العبلمة منتجات تكوف بقرب ال حمؿ عبلمة مشبية النتجات التي تعرض الم
مف القياـ بالمقارنة بيف العبلمتيف واكتشاؼ الفرؽ  مستيمؾوىذا ما ال يسمح لم األصمية،
ير في الخمط العبلمتيف إلى حد إيقاع الغ التشابو بيف الجريمة تقـو إذا ما وصؿو . (3)بينيما

 المقارنة عمى العناصر مف اختبلؼ و أف ترتكز ا يوجد بينيماالنظر عم والمبس بغض
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 وأنظر كذلؾ:.402المرجع السابؽ،ص ، الممكية الصناعية والتجارية أنظر صبلح زيف الديف، (:1) 
TREFIGNY Pascale, Limitation : Contribution à …,op.cit,p118. 
(2):Trib.civ. Alger,17janv 1953, in CHAVANNE Albert et SALOMON, Claudine Marques 

de fabrique, de commerce ou de service, op. cit. p74. 

، وأنظر 97صالسابؽ،المرجع ،المصريو  ات التجارية في القانوف األردني العبلم صبلح سمماف األسمر، (:3)
 .130المرجع السابؽ ص، ، جريمة الغش التجاريالعبلمات التجاريةكذلؾ محمد منصور أحمد، 
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مكانية االختبلط محكمة الجزائر أنو يوجد تشبيو و  ىكذا اعتبر قضاةو .والمحمية  المميزة ا 
كذا بيف عبلمة و  SELECTO »(1) »وعبلمة  « SELECTRA »بيف عبلمة 

« SINGER »  وعبلمة« SINCIERE » الخياطة مع أف المجمس  تبالنسبة لماكينا
ال يمكف لممشتري أنو   ذلؾ ،أي  قرر المجمس القضائي عكس   .بينما(2)قرر خبلؼ ذلؾ
  تدليسيا  تشبييا  ليست  « REVE DESIRE »فتسمية   ،في خمط  المحتمؿ أف  يقع

ليست تشبييا  « ROI MAGE »، وأف تسمية  REVE D’OR » (3) » تسمية ل
 .RAMAGE »(4) »تسمية ل

 احتمال الخمط في ذىن المستيمك. 2ـ3
إحداث الخمط في  لقياـ جريمة التقميد بالتشبيو يجب أف تكوف العبلمة المشبية مف شأنيا 

ميس مف الضروري أف يكوف التقميد قد أحدث فعبل خمطا في ذىف ف ذىف المستيمؾ
في الخمط أو المبس لدى الجميور أف يكوف محققا بؿ مجرد المستيمؾ،أي أنو ال يشترط 

في أمر ىذا ما نص عميو المشرع الجزائري و .(5)إمكانية حصولو يعد ذلؾ فعبل مكونا لمتقميد
 المتعمؽ بالعبلمات،الذي يفرض أف يكوف التشبيو مف شأنو خداع الجميور، 66-57

فيكفي احتماؿ  ختبلط قد وقع فعبلمف عبارة "مف شأنو" أنو ال يشترط أف يكوف اال ويظير
 .(6)وقوعو

 العبرة بالمستيمك العادي المتوسط الحرص. 3ـ3
لتقدير التشبيو يؤخذ بعيف االعتبار إلى جانب الشبو بيف العبلمتيف واحتماؿ الخمط، معيار 

 مف عدمو بيف وجود خطر الخمط عند تقدير  ، فعمى القضاةمتعمؽ بالمستيمؾ وىو آخر
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػ
 أنظر:.1969ماي  9حكـ محكمة الجزائر،القسـ المدني، (: 1) 

 HAROUN. Ali , La protection de la marque  au Maghreb,op.cit,annexe,p387.                   

 أنظر: .1972يوليو 12لجزائر الغرفة الجنائية ،قرار مجمس قضاء ا (: 2) 
HAROUN Ali, La protection de la marque  au Maghreb,op.cit,annexe,p391.    

 أنظر: .1971جواف  03حكـ محكمة الجزائر،القسـ التجاري،  (:3)
HAROUN Ali., La protection de la marque  au Maghreb, op.cit, annexe, p403.               

 أنظر: .1972ديسمبر 7حكـ محكمة الجزائر،القسـ الجزائي،  (:4)
HAROUN Ali, La protection de la marque  au Maghreb, op.cit, annexe, p 407.   

 .342، المرجع السابؽ،صشرح قواعد الممكية الفكرية نوري حمد خاطر،  (:5)
 .)ممغى(تعمؽ بعبلمات المصنع والعبلمات التجاريةالم 57ػ66أوال مف األمر  29أنظر المادة  (:6)
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أف يعتمدوا عمى معيار المستيمؾ العادي المدعى بتشبيييا العبلمة األصمية والعبلمة  
بالرجوع إلى األحكاـ .(1)ومتجاورتيف الذي ال  تكوف العبلمتيف أماـ أعينو المتوسط الحرص

تقميد بحصر المعنى والتشبيو ،إذ نص الراىنة، يبلحظ أف المشرع الجزائري لـ يميز بيف ال
تقميد لعبلمة ما مسجمة كؿ عمؿ يقـو بو الغير إضرارا بالحقوؽ االستئثارية  عمى أنو يعد جنحة

لصاحب العبلمة، والتي تتمثؿ أساسا في التقميد بالنقؿ أو بحصر المعنى والتقميد بالتشبيو 
ا ما يبلحظ أيضا عند تحديده لمرموز .وىذ (2)تمثؿ صور االعتداء المباشر عمى العبلمة والتي

المستبعدة مف التسجيؿ حيث منع اتخاذ الرموز المماثمة والمشابية لعبلمة مسجمة أو محؿ طمب 
تسجيؿ ،إذ غالبا ما يكوف اتخاذ مثؿ ىذه العبلمات بيدؼ تضميؿ جميور المستيمكيف،خاصة 

ؾ التي خصصت ليا العبلمة إذا تـ استعماليا عمى منتجات أو خدمات مماثمة أو مشابية لتم
األصمية.ولعؿ غرض المشرع مف عدـ التمييز بيف التقميد بالنقؿ والتقميد بالتشبيو ىو إخضاع 

 .(3)كؿ األفعاؿ التي تمس بحقوؽ صاحب العبلمة لنفس الجريمة وكذا لنفس العقوبة
 ـ طرق التشبيو:4

سجيميا،واإلشكاؿ ال المشرع عمى اتخاذ عبلمة مشابية لعبلمة مسجمة أو طمب ت يعاقب
يطرح في حالة التشبيو الكمي لمعبلمة،فالجريمة قائمة إذا كاف مف شأنيا إحداث الخمط في 

فيؿ نكوف  في حالة تشبيو جزء مف العبلمة دوف األجزاء األخرى وذىف الجميور،غير أن
سواء، الكمي عمى حد قضاء يعاقب عمى التشبيو الجزئي و إف ال أماـ التقميد بالتشبيو أـ ال؟

 المكونة لمعبلمة التشبيو عمى أحد العناصر الجوىريةمف الضروري أف ينصب  فلك
 .(4)عبلمة صحيحة مف شأنو أف يشكؿ لوحده ىو العنصر الذيالعنصر جوىري و  ،والمحمية

إلى جانب معاقبة التشبيو الذي ينصب عمى عنصر واحد مف العبلمة األصمية أي التشبيو 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (1) : HAROUN Ali, La protection de la marque  au Maghreb, op.cit,p201.Vr aussi : 

TREFIGNY Pascale, Limitation : Contribution à …,op.cit,p120.122.   
 رية لصاحب العبلمة، استعماؿ عبلمة مقمدة أو مشبية ، اغتصاب عبلمة(: كما يعتبر مساس بالحقوؽ االستئثا2)

المبلحظ أف المشرع  نص عمى و  ممموكة لمغير، بيع منتجات عمييا عبلمة مقمدة أو مشبية ،عرض ىذه المنتجات لمبيع،
مات المصنع ،المتعمؽ بعبل57-66مف األمر رقـ  29و 28كؿ ىذه الجرائـ في التشريع السابؽ لمعبلمات) المادتيف 

والعبلمات التجارية(. ،كما نص عمييا المشرع الفرنسي ،أما المشرع الجزائري أخذ بالمفيـو الواسع لمتقميد وأخضع كؿ 
 ىذه األفعاؿ إلى عقوبة واحدة.

 انًتعهك ببنعاليبث4انًزجع انسببك. 06ـ03يٍ األيز 32ٔانًبدة  26أَظز انًبدة  (:3)

(:4 )  HAROUN. Ali, La protection de la marque  au Maghreb, op.cit, p 207.    
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 المقمد فإنو يعاقب أيضا عمى التشبيو عف طريؽ اإلضافة أو الحذؼ،إذ عادة ما يمجأ الجزئي،
إضافة عنصر لمعبلمة األصمية،وفي بعض ب لتغميط المستيمؾ بالمجوء إلى تشبيو عبلمة

ماداـ أف  ف تعتبر الجريمة قائمة،وفي كمتا الحالتي ،يااألحياف يمجأ إلى حذؼ عنصر من
ويرى جانب مف الفقو الفرنسي .(1)لمعبلمة األصمية تـ تقميدىا المميزةالعناصر األساسية و 

القضاء أف الفقو و  أنو يمكف أف ينتج خطر الخمط أيضا مف جمع األفكار أو التعارض ، إذ
جديدة كالتشبيو  مفاىيـ تطبيؽ جنحة تشبيو العبلمة بإدراج الفرنسييف وسعا مف مجاؿ

وىو ما يعرؼ  بالترادؼ اس والتشبيو بجمع األفكار وكذا التشبيو بالتعارض والتشبيوبالقي
 .(2) (Similitudes intellectuelle)بالمحاكاة الفكرية

كؿ مف    « Imitation par analogie » ويعد مرتكب لجنحة التشبيو بالقياس    
التشبيو بجمع  نكوف بصدد،و (3)عبلمة األصميةاستعمؿ عبلمة تشبو مف ناحية النطؽ ال

 عندما تذكر العبلمة المختارة « Imitation par association d’idées »األفكار 
ينسب مصدر المنتجات أو ور يمكف أف ينخدع و بالعبلمة األصمية حيث أف الجمي

 Contrat sécurité »  ومثاؿ ذلؾ عف عبلمات الخدمات.(4)الخدمات إلى نفس المؤسسة

totale »  عبلمةو « Contrat de confiance » (5).وبالنسبة لمتشبيو بالتعارض 
 » Imitation par contraste «  يو يكمف في استعماؿ تسمية متعارضة، وىكذا اعتبرت ف

.أما التشبيو La vache qui rit » (6) »تشبييا لعبلمة   « La vache sérieuse »عبلمة
بلمة قريبة مف العبلمة فيتمثؿ في اتخاذ ع « Imitation par synonymie »بالترادؼ 
 . (7)ذلؾ مف حيث المعنىاألصمية و 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

 (1) :Ibid. pp208.209.    
 (: ولممزيد مف التفاصيؿ، أنظر:2)

TREFIGNY Pascale, Limitation : Contribution à …,op.cit,pp132 et s.   
  26ػ،المرجع السابؽ،ص الكامؿ في القانوف التجاري الجزائري ػ الحقوؽ الفكرية ،فرحة زراوي صالح،  (:3)

:(4)  AZEMA Jacques ,Marques, Brevets d’invention, …op.cit.p1000.    

(5) : TGI  Paris29mai 1974 .in CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques de 

fabrique, de commerce ou de service, op. cit. p77. 

 (6) :  T.civ.seine,11 avr.1956. In AZEMA Jacques, Marques, Brevets 

d’invention….,op.cit.p.1000.                                                                       

 (7) :  Il a ainsi été jugé que « Coup de foudre »imitait « Coup de cœur »(Ca 

paris,7mars1988)  et que « pages soleil »imitait « pages jaunes »(Ca paris,27mai 1992) . 
in  AZEMA jacques et GALLOUX Jean-Christophe, Droit de la propriété industrielle, op. 

cit.p847. 
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 الثاني لفرعا
 العالمة االعتداء غير المباشر عمى صور 

يعتبر التقميد بصورتيو التقميد بالنقؿ والتقميد بالتشبيو مف األفعاؿ التي تمس ذاتية العبلمة 
وىي معاقب عمييا بحد ذاتيا بغض النظر عف أي استخداـ ليا، غير أف المشرع يعاقب 

العبلمة والتي تتمثؿ في استعماؿ أيضا عمى أفعاؿ أخرى تعتبر مساس بحقوؽ صاحب 
أو إغتصاب عبلمة ممموكة  وضع عبلمة ىي ممؾ لمغير عبلمة مقمدة أو مشبية)أوال(،

بيع منتجات عمييا عبلمة مقمدة أو مشبية أو عرض ىذه المنتجات و )ثانيا(، لمغير
 لمبيع)ثالثا(.  

 .استعمال عالمة مقمدة أو مشبيةأوال:
فعؿ استعماؿ عبلمة مقمدة أو  تشريع السابؽ لمعبلمات أففي ال المشرع الجزائري اعتبر

إال  ولـ ينص صراحة عمى ذلؾ في التشريع الراىف (1)مشبية جريمة يعاقب عمييا القانوف
 أفكما .(2)العبلمة مف شأنو اإلضرار بحقوؽ صاحب أنو يعتبر فعؿ معاقب عميو قانونا،إذ

صاحبيا الحؽ في منع  مة يخوؿتسجيؿ العبل المشرع في التشريع الراىف نص عمى أف
خدمات يا دوف ترخيص مسبؽ منو عمى سمع و الغير مف استعماؿ عبلمتو استعماال تجار 

متابعة كؿ  مف أجميا العبلمة.كما خولو القانوف حؽ  جمتمماثمة أو مشابية لتمؾ التي س
خدمات ع و بيف سم مة أو اسما تجاريا مف شأنو احدث لبسمف استعمؿ لغرض تجاري عبل

 .(3)مف صاحبياترخيص  الحصوؿ عمى  مطابقة أو مشابية دوف
دوف  قائمة بحد ذاتيا معاقب عمييا بناء عمى ذلؾ يعتبر مجرد استعماؿ العبلمة جريمةو 

ف ىو مف قاـ بتقميدىا أو تشبيييا، و اشتراط أف يكوف مستعمؿ العبلمة المقمدة أو المشبية  ا 
 يقوـ فعبل بتقميدىا أو تشبيييا. كاف الغالب أف مف  يقوـ باستعماليا ىو مف 

 عميوو  ،ي يؤدي إلى تداوؿ المنتجاتواالستعماؿ المعاقب عميو ىو االستعماؿ التجاري الذ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عمى أنو: ات التجاريةالمصنع والعبلمبلمات المتعمؽ بع    57-66مف األمر  28(: تنص المادة 1)
 .(ػ الذيف يقمدوف عبلمة أو يستعمموف عبلمة مقمدة،.."1" يعاقب بغرامة ..... 
"....ٚعذ جُحت تمهٛذ نعاليت يسجهت كم عًم ًٚس  انًتعهك ببنعاليبث عهٗ أَّ: 06ـ03يٍ األيز  26(: تُض انًبدة 2)

 نعاليت".ببنحمٕق االستئثبرٚت نعاليت لبو بّ انغٛز خزلب نحمٕق طبحب ا

 المتعمؽ بالعبلمات،المرجع السابؽ. 06-03مف األمر  9مف المادة 3و 2(: أنظر الفقرتيف 3)
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 ،(1)يستعمؿ ألغراض تجارية منتجات تحمؿ عبلمة مقمدة أو مشبية يعاقب عمى كؿ مف
إذ مف ا العبلمة األصمية ،اثمة أو مشابية لتمؾ التي خصصت ليوكانت تمؾ المنتجات مم

أما إذا كاف .ستعماؿ تمكيف المقمد مف االستفادة مف سمعة العبلمة األصميةشأف ىذا اال
يا خارج نطاؽ تخصيص العبلمة فبل يتابع الشخص طبقا لقانوف العبلمات ،إال استعمال

 .إذا تعمؽ األمر بالعبلمات المشيورة
 قاـكما لو ، (2)العبلمة المقمدة أو المشبية لغرض شخصي وفي حالة ما إذا تـ استعماؿ 

فإف ذلؾ ال يعد فعبل معاقب  شخص باقتناء منتجات ووضع عمييا عبلمة مقمدة أو مشبية
لعبلمة المقمدة أو المشبية تسمح بمتابعة الذيف يستعمموف ا عميو فجريمة االستعماؿو . عميو

ف لـ يقوموا بأنفسيـ بجريمة تقميد العبلمة. إحتى و  االستعماؿ جريمتيف ميد و يعد فعؿ التق ذا 
باعتبار أف النص أف عنصر القصد غير مشترط في كبل الجريمتيف  ،غيرتيفمختمف

 .القانوني جاء عاما 
 التقميد بوضع عالمة ىي ممك لمغير أو اغتصاب عالمة ممموكة لمغيرثانيا:

إلى جانب جريمة استعماؿ عبلمة مقمدة أو مشبية فمقد نص المشرع في التشريع السابؽ 
األشخاص الذيف يضعوف عمى منتجاتيـ  وبة جزائية عمىلمعبلمات صراحة عمى توقيع عق

بوضع عبلمة  يتعمؽ األمر ىنا،و (3)أو عمى األشياء التابعة لتجارتيـ عبلمة ممموكة لمغير
غير منتجات ب المنتجات بدوف وجو حؽ،إذ يتعمؽ األمرليست مقمدة لمرافقة أصمية و 

بما أف النص جاء عاما كما  أما في التشريع الراىف صادرة مف مالؾ العبلمة األصمية.
،فاف ىذا الفعؿ يعتبر معاقبا عميو باعتباره يمس بحقوؽ صاحب العبلمة المخولة أشرنا آنفا
 لو قانونا. 

، وال يقصد بيا فقط بالنسبة ألركاف الجريمة ،فيتمثؿ الركف المادي في واقعة وضع العبلمة
نما يدخؿ في إطارىا أ استعماؿ األوعية أو يضا وضع العبلمة فعبل عمى المنتجات وا 

عادرغة التي تحمؿ العبلمة األصمية و القنينات الفا  منتجاتل ة ممئيا بمنتجات مماثمةا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .138. 137المرجع السابؽ ص ص  اري،، جريمة الغش التجالعبلمات التجاريةمحمد منصور أحمد،  (:1) 

(2) : CHAVANNE. Albert et SALOMON Claudine,  Marques de fabriques, de commerce  

ou de service,op.cit.p79. 
 العبلمات التجارية، المرجع السابؽ.المتعمؽ بعبلمات المصنع و  57-66مف األمر  28/2المادة  (: انظر3)
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 le délit de)  أو التعبئة بجريمة المؿءأيضا ى ىذه الجريمة تسمو  ،(1)صاحبيا األصمي

remplissage)(2). ،أغمفة، قنينات، فالعنصر المادي إذف يتمثؿ في استعماؿ أكياس 
( 3) الصقات عمييا العبلمة األصمية الممموكة لمغير وربطيا بمنتوج غير المنتوج األصمي

التجاري،إذ يمجأ بعض التجار إلى لصؽ  في التعامؿ االستعماؿ شائعةال ىي مف الحاالتو 
ب عمب أو زجاجات دوف أف يتحصموا عمى ترخيص مف صاح عبلمة عمى كيس أو عمى

 .(4)ضع العبلمة عمى ىذه المنتجاتالعبلمة بو 
عبلمة ممموكة لمغير معاقب عميو يجب أف يكوف لغرض تجاري وضع وحتى يعتبر فعؿ 

ؾ لغرض خاص أو كاف خارج نطاؽ ،وعميو إذا تـ ذلالعبلمة وفي إطار تخصيص
استعماؿ قنينة ب إذا قاـ شخص عادي مثبلف تخصيص العبلمة فبل يعد فعبل معاقب عميو.

يتابع جزائيا بجريمة  فإنو ال بسائؿ معيف يقـو بتعبئتياخاصة بو  تحمؿ عبلمة معينة و 
ؿ عبلمة في زجاجات تحم الزيتوف يقوـ ببيع مثبل زيتالوضع،كذلؾ بالنسبة لمتاجر الذي 

ا لجريمة الوضع ،النتفاء شرط نو ال يعد مرتكبإ،فخرآمعينة مخصصة لمشروب 
بصفة  جريمة تقميد العبلمةيعتبر شرط ضروري لقياـ والذي  تخصيص العبلمة،

 اأما بالنسبة لمركف المعنوي فبل يشترط في ىذه الجنحة توافر عنصر القصد، نظر .(5)عامة
 ؼ األمر في التشريع السابؽ الذي يشترط سوء النيةعمى خبل(6)لعمومية النص القانوني

 .(7)كما أف طبيعة الوقائع كفيمة بكشؼ سوء النية لدى الفاعؿ ،في الفاعؿ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .155المرجع السابؽ ص  جاري،، جريمة الغش التالعبلمات التجاريةمحمد منصور أحمد،  (:1) 
(2) : CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine ,Marques de fabrique, de commerce ou 

de service, op.cit. p81. 

(: يبلحظ أف المشرع الفرنسي يميز بيف المنتجات المماثمة و المنتجات المشابية التي توضع عمييا العبلمة األصمية 3)
  ترط في الحالة الثانية أي في المنتجات المشابية أف يكوف ىناؾ خطر الخمط .بدوف وجو حؽ،إذ يش

Vr .art.L.713-2 (a) et art L.713-3a.C.fr.propr.intell, op.cit.                                                               
  .344السابؽ،ص ،المرجع  شرح قواعد الممكية الفكرية (: أنظر نوري حمد خاطر،4)

(5) : CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques de fabrique,de commerce ou 

de service, op.cit. p81. 

  المتعمؽ بالعبلمات،المرجع السابؽ.    06-03رقـ  مف األمر 26راجع المادة  (:6) 
(7) : CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques de fabrique, de commerce ou 

de service, op.cit. p81. 
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مشبية أو عرض ىذه المنتجات بيع منتجات عمييا عالمة مقمدة أو ثالثا:
 لمبيع
يقوموف ببيع منتجات عمييا عبلمة مقمدة  يعاقب المشرع الجزائري جزائيا األشخاص الذيف

مف شأنو المساس  فعؿ ىذه المنتجات باعتبارهأو مشبية،كما يعاقب الذيف يقوموف بعرض 
المشرع الجزائري لـ ينص صراحة عمى ىذه و  (1)بالحقوؽ االستئثارية لصاحب العبلمة

الجريمة لكوف النص جاء عاما،عمى خبلؼ التشريع السابؽ الذي نص عمييا 
بالتالي تعد الجنحة مرتكبة  عرضيا لمبيع،يز بيف بيع المنتجات و يميجب التو .(2)صراحة

ت التي تحمؿ عبلمة مقمدة  أو مشبية،أو لـ يتـ البيع بعد،حيث سواء تـ البيع لممنتجا
 .(3)يكفي لقياـ الجريمة عرض ىذه المنتجات في األسواؽ أو المعارض،أو بواسطة الدعاية

ؿ عبلمة مقمدة أو في بيع منتجات تحم إما عميو فالركف المادي ليذه الجريمة يتمثؿو 
ما في،و (4)القواعد العامة  بيع حسب يجب أف يكوف ىناؾ عقد في ىذه الحالةو مشبية   ا 

نما كؿ خزف و  عرض ىذه المنتجات لمبيع، العرض لمبيع ال يتعمؽ فقط بالعرض لمجميور وا 
 .(5)لغرض البيعلممنتجات التي تحمؿ عبلمة مقمدة أو مشبية 

توافر نو ال يشترط لقياـ الجنحة فإمعنوي فعمى خبلؼ التشريع السابؽ،أما بالنسبة لمركف ال
 المعني باألمر نية االحتياؿ كما فييتوافر لدى  ،أي أف القصد في كبل الفعميف سوء

الجرائـ األخرى التي تعد مساسا بالحقوؽ االستئثارية لصاحب العبلمة،باعتبار أف النص 
أنو نص صراحة كاـ مستمدة مف التشريع الفرنسي،و مع اإلشارة أف أغمب األح جاء عاما.

ىي مسألة واقع يا توافر سوء القصد لدى الفاعؿ و يامواشترط لق عمى ىذه الجريمة
 تستخمص مف ظروؼ الحاؿ.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتعمؽ بالعبلمات،المرجع السابؽ. 06-03مف األمر رقـ  26أنظر المادة  (:1)
العبلمات التجارية،المرجع المتعمؽ بعبلمات المصنع و  57-66مف األمر  28أنظر الفقرة الثالثة مف المادة  (:2)

  السابؽ.

(3)  :  AZEMA Jacques, Marques, Brevets d’invention….,op.cit.p,1008.                                                         

 ،والمتضمف القانوف المدني المعدؿ والمتمـ.1975سبتمبر  26،المؤرخ في 58ػ75مف أمر رقـ  351المادة (: 4)
(5) : CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques de fabrique,de commerce ou 

de service, op.cit. p82. 
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السمع المستوردة أو المصدرة باإلضافة إلى ذلؾ تطرؽ المشرع الفرنسي إلى موضوع 
المشرع،إذ أف االستيراد ليذه السمع يعد أغفمو  ىو أيضا شيءو  (1)الحاممة لعبلمة مقمدة
 .(2)اعتداء عمى العبلمة

التي تعد مساسا   فكاف مف األجدر لو أف المشرع الجزائري نص صراحة عمى األفعاؿ
كما فعؿ  جريمة التقميد بالتشبيوإلى جانب جريمة التقميد بالنقؿ و  بحقوؽ صاحب العبلمة

التقميد بالتشبيو ىي أفعاؿ تنصب مباشرة عمى بالنقؿ و  باعتبار أف التقميد ،نظيره الفرنسي
 .العبلمة تمي وقائع االعتداءىي أفعاؿ  ىذاتية العبلمة،بينما األفعاؿ األخر 

 
 
 

 المطمب الثالث
 إجراءات و جزاءات دعوى التقميد.

بعدما بينا مختمؼ األفعاؿ التي مف شأنيا المساس بحقوؽ صاحب العبلمة المخولة لو 
نص عمى جريمة التقميد  كؿ عمى حدى باعتباره المشرع عمييا لتي لـ ينصا وانقانو 

سنتناوؿ فيما يمي إجراءات دعوى التقميد)الفرع عيا لنفس العقوبة.وأخض بصفة عامة
 األوؿ( ثـ نتعرض إلى العقوبات التي خصصيا المشرع لجريمة التقميد)الفرع الثاني(. 

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (1) : Vr .art.L.716-10a et b du.C.fr.propr.intell, op.cit.                                                        

ة في قانوف الجمارؾ مع اإلشارة أف المشرع الجزائري قد تطرؽ إلى ىذه السمع المستوردة الحاممة لعبلمة مقمد (:2)
و تخضع لممصادرة البضائع  ،اف النظاـ الجمركي الذي وضعت فيوبالنص عمى أنو تحضر عند االستيراد ،ميما ك

يتضمف قانوف  1979يوليو 21المؤرخ في  07-79مف قانوف رقـ  2فقرة  22الجزائرية و األجنبية المزيفة.أنظر المادة 
 23المؤرخ في  10-98قـ .والمعدؿ والمتمـ بموجب قانوف ر 1979ويولي24الصادر في ،30عددج ر الجمارؾ ،

 .1998أوت 23،الصادر في 61ج ر عدديتضمف قانوف الجمارؾ، 1998أوت
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 األولالفرع 
 إجراءات دعوى التقميد

 وياف،دعوى جزائية يطمؽ عمييا عف الجرائـ الخاصة بحماية الحؽ في العبلمة دعيترتب 
التي تنتيي ة و جزائية التي تنشأ عف االعتداء عمى العبلمىي الدعوى البدعوى التقميد و 

تنتيي  التيو  دعوى مدنية يقيميا مف لحقو ضرر، و بتوقيع عقوبة عمى مرتكب الجريمة
سنتطرؽ فيما يمي إلى الجية القضائية المختصة في النظر في الدعوى .و بجزاء مدني

لى إثبات ،و )ثالثا(مف تحرؾضد و  )ثانيا(مف لو الحؽ في تحريؾ الدعوىو  )أوال(الجزائية ا 
 .)رابعا(التقميد
 االختصاص القضائي.: أوال

لقد منح القانوف لصاحب الحؽ في العبلمة المعتدى عميو حؽ الخيار بيف طريقيف الطريؽ 
الجزائي أو الطريؽ المدني، كما يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت 

، فما ىي المحكمة المختصة نوعيا ومحميا (1)،أو منفصمةواحد أماـ الجية القضائية نفسيا
 لمفصؿ في دعوى التقميد؟

 :االختصاص النوعي ـأ
بالرجوع إلى القواعد العامة في اإلجراءات و  ،لى النظاـ المعموؿ بو في الجزائربالرجوع إ
ف المشرع جعؿ المحاكـ ذات اختصاص عاـ في النظر في جميع فإ واإلدارية المدنية
ولقد جعؿ ،(2)وتتشكؿ مف أقساـ، ويمكف أف تتشكؿ أيضا مف أقطاب متخصصة عاتالمناز 

 المشرع االختصاص في النظر في المنازعات المتعمقة بالممكية الفكرية إلى األقطاب
 . (3)المتخصصة التي تنعقد في بعض المحاكـ لمنظر في دعوى التقميد المدنية

 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ئية،،يتضمف قانوف اإلجراءات الجزا1966يونيو 08المؤرخ في  155-66رقـ  أمرمف  4و المادة  3(: أنظر المادة 1)

 .2008-2007المعدؿ والمتمـ،منشورات بيرتي،الجزائر،
يتضمف قانوف اإلجراءات المدنية  ،2008ي فيفر  25المؤرخ في  09-08مف قانوف رقـ 32أنظر المادة  (:2)
 .2008أفريؿ  23الصادر بتاريخ  21عدد،ج ر اإلداريةو 
 ، يتضمف قانوف اإلجراءات المدنية2008فيفري  25المؤرخ في  09-08مف قانوف رقـ 32مف المادة  6(: الفقرة 3)

 واإلدارية،المرجع السابؽ.
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  .(1)المخالفاتبالنظر في الجنح و المحكمة تختص  ففإ  التقميد الجزائيةأما دعوى 
 ـ االختصاص اإلقميمي: ب

نص المشرع الجزائري عمى قاعدة عامة تتمثؿ في اختصاص محكمة مكاف ارتكاب 
لو كاف ركائيـ أو محؿ القبض عمييـ حتى و الجريمة أو محؿ إقامة أحد المتيميف أو ش

في النظر في أفعاؿ عميو يتضح أف المحكمة المختصة  و . (2)القبض قد وقع لسبب آخر
 محكمة مكاف تنفيذ جريمة التقميد أو االستعماؿ أوإما ىي  االعتداء عمى الحؽ في العبلمة
قد تكوف كما  .أو عرضيا مقمدةبيع السمع ال أيضا حتىأو  وضع العبلمة المقمدة أو المشبية

ع قإذ قد يحدث  أف ي ،مة  مكاف إلقاء القبض عمى الجانيكمحالمحكمة المختصة ىي 
يتـ بيع أو عرض السمع في مكاف آخر ويتـ القبض عميو ،ويعود و في مكاف التقميد 

تـ القبض عمى ي كما قد .مكاف إلقاء القبض االختصاص في ىذه الحالة إلى محكمة
يتبيف مف خبلؿ المحاكمة أف ،و ضية أخرىادعاء ضده في ق لسبب أخر كوجود المقمد

،فالمحكمة المختصة في ىذه الحالة ىي مقمدة تحمؿ عبلمة دا أو بيع لمنتجاتىناؾ تقمي
ا اختارت الضحية الطريؽ المدني أما في حالة ما إذمحكمة النظر في الدعوى األصمية.

ف الجية القضائية  التي يقع اعد العامة في االختصاص المحمي فإنو بالرجوع إلى القو فإ
ف لـ يكف لممدعى ع،و في دائرتيا موطف المدعى عميو ىي المختصة ميو موطف معروؼ ا 

حالة اختيار موطف  فيأخر موطف لو، و يعود االختصاص لمجية القضائية التي يقع فييا 
المختار،ما لـ ينص  القضائية التي يقع فييا الموطف اإلقميمي لمجية يؤوؿ االختصاص

 .(3)القانوف عمى خبلؼ ذلؾ
 اختصاص المحكمة يثور التساؤؿ في حالة ما إذا تـ اختيار الطريؽ الجزائي فيؿ يمتدو 

 المختصة في الفصؿ في االستثناءات المقدمة مف طرؼ الدفاع خاصة فيما يتعمؽ
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 إلجراءات الجزائية،لمتضمف قانوف ا،ا1966يونيو 08المؤرخ في  155-66رقـ  أمرمف   328(: أنظر المادة 1)

 المرجع السابؽ.
،المؤرخ 155-66،يعدؿ و يتمـ األمر رقـ 1982فيفري  13المؤرخ في  03-82مف قانوف رقـ  329المادة (: 2)

 .1982ػ02ػ16الصادر بتاريخ  7،المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية،ج ر العدد 1966يونيو  8في 
المدنية  ضمف قانوف اإلجراءات، المت2008فيفري  25رخ في المؤ  09-08مف مف قانوف رقـ 37(: المادة 3)
 المرجع السابؽ. ،ةاإلداريو 
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نو في حالة فإ (1)السابؽ لمعبلماتأو صحتيا .إذ أنو بالرجوع إلى التشريع بممكية العبلمة 
عميو و  ،تثناء المتعمؽ بممكية العبلمةالدعوى الجزائية تبت المحكمة المختصة في االس

ئية ليا فقط الفصؿ في االستثناء المتعمؽ بممكية العبلمة دوف أف يمتد فالمحكمة الجزا
إذ أف االنقضاء. كالبطبلف، ة العبلمة،اختصاصيا إلى المسائؿ األخرى المتعمقة بصح

المحكمة بالفصؿ في بطبلف إيداع العبلمة و المحكمة المدنية االختصاص يعود إلى 
رتيا مركز الشركة أو مسكف صاحب المختصة في ذلؾ ىي المحكمة الموجودة في دائ

 .(2)العبلمة أو وكيمو
الحالي فقد منح المشرع لممدعى عميو في كؿ الدعاوى أف يطمب إبطاؿ أو  عأما التشري

ف لمجية المختصة أف حالة طمب إبطاؿ تسجيؿ العبلمة فإ ففي ،(3)لعبلمةإلغاء تسجيؿ ا
 نو كاف ال ينبغي تسجيميا و تشمؿتبطؿ تسجيميا بأثر رجعي مف تاريخ اإليداع إذا تبيف ا

أسباب  في حالة توافر أحد فيكوف .أما فيما يتعمؽ باإللغاء(4)المستثناة مف التسجيؿ اإلشارات
وكذلؾ في حالة عدـ  06-03مف األمر  7والى 3الفقرة  7اإللغاء الواردة في المادة 

 .(5)استعماؿ العبلمة
 .صاحب الحق في تحريك دعوى التقميد: ثانيا

 وكيل الجميورية . ـ1
الدعوى العمومية باسـ المجتمع  مباشرةتحريؾ و خوؿ القانوف لمنيابة العامة الحؽ في 

 يمثؿ النائب العاـ لدى باعتبار أف وكيؿ الجميورية و (،6)تطالب بتطبيؽ القانوفو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :والعبلمات التجارية، عمى أنوالمتعمؽ بعبلمات المصنع  57-66مف األمر رقـ  37المادة  (: تنص1)
" ترفع إلى المحاكـ الدعاوى المدنية المتعمقة بالعبلمات،وفي حالة دعوى جنائية تبت المحكمة المختصة في االستثناء  

 ."المتعمؽ بممكية العبلمات
 . ، المرجع نفسو 57-66رقـ األمر  مف 23أنظر المادة  (:2)
 :المتعمؽ بالعبلمات أنو 06ػ03مف األمر رقـ  30حيث تنص المادة  (:3)

" يمكف المدعى عميو في كؿ دعوى مف الدعاوى المنصوص عمييا في ىذا  الباب أف يطمب ضمف نفس اإلجراء،إبطاؿ 
 .  "مف ىذا األمر21و  20أو إلغاء تسجيؿ العبلمة و تطبؽ في ىذه الحالة أحكاـ المادتيف 

 . المتعمؽ بالعبلمات 06-03األمر رقـ  مف 20كذلؾ المادة و  9إلى  7/1أنظر المادة  (:4)
 .  ، المرجع نفسو06-03رقـ  األمر مف 21و المادة  11نظر المادة (: أ5)
 جراءات الجزائية ،المعدؿ والمتمـ.ضمف قانوف اإل، المت155-66مف أمر رقـ  29(: المادة 6)
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ىي الدعوى الجزائية التي تنشأ عف جرائـ برفع دعوى التقميد و  نو يختصالمحكمة فإ
 عناصر الجريمة متوافرة فإذا تبيف لوكيؿ الجميورية أف ،لعبلمة المسجمةاعمى االعتداء

 يقـو برفعيا إلى المحكمة  المختصة لمحاكمة المعتدي.

 مالك العالمة. ـ2
ي عميو الذ ؼ المجني عميو صاحب الحؽ المعتدىر تتحرؾ الدعوى الجزائية غالبا مف ط

استكماؿ ا و يأو مف آلت إليو الممكية في حالة التنازؿ الكمي عنىو مالؾ العبلمة المسجمة 
لشخص التقميد ىي دعوى خاصة با ،فدعوىإلعبلـ الغير وذلؾ ؿإجراءات شير التناز 

أكده المشرع في ىذا ما و لذي يتمتع بحؽ خالص يرد عمى عناصر الممكية الصناعية.ا
مبلحقة  الحؽ في صاحب العبلمة المسجمة لوم،ف المتعمؽ بالعبلمات 06-03األمر 

تقميدا ،كما لو متابعة أي شخص حتى ولو لـ  سواء ارتكب أو يرتكب المعتدي قضائيا
 .(1)يرتكب التقميد فعبل وذلؾ إذا قاـ بأفعاؿ توحي بأنو سيرتكبو

الدعوى متى رفعت مف طرؼ  بعدـ قبوؿي دفاعو فعميو يجوز لممدعي عميو أف يتمسؾ و 
 في حالة التنازؿ عف العبلمة وقبؿ أفلو التمسؾ بذلؾ غير المالؾ،كما  شخص آخر

أف يحتج في ىذه الحالة   فميس لو يا،إجراءات شير التنازؿ عنبإتماـ المتنازؿ إليو  يبادر
 الغير.  بانتقاؿ الممكية تجاه

 .المرخص لو باستعمال العالمة ـ3
قدمنا أف دعوى التقميد ىي دعوى خاصة بمف لو حؽ خالص عمى أحد عناصر الممكية 

المشرع قد منح أيضا الحؽ  الصناعية بما في ذلؾ صاحب  الحؽ في العبلمة ،غير أف
ى التقميد إلى شخص آخر وىو المستفيد مف الحؽ االستئثاري في استغبلؿ في تحريؾ دعو 

الذي لـ ينص عمى إمكانية في التشريع السابؽ لمعبلمات ميو ىذا خبلفا ما كاف عالعبلمة و 
في  حتى يمارس المستفيد مف الحؽ االستئثاريالمرخص لو مف رفع دعوى التقميد،و 

 :استغبلؿ العبلمة دعوى التقميد يستوجب توافر الشروط التالية
 عدـ وجود بند في عقد الترخيص يقضي بخبلؼ ذلؾ.-1
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 أنو: عمى المتعمؽ بالعبلمات 06ػ03مف األمر رقـ  28حيث تنص المادة  (:1)

يرتكب تقميدا لمعبلمة "لصاحب تسجيؿ العبلمة الحؽ في رفع دعوى قضائية ضد كؿ شخص ارتكب أو  
 أو يرتكب أعماال توحي بأف تقميدا سيرتكب".  ارتكب يستعمؿ نفس الحؽ تجاه كؿ شخصالمسجمة.و 
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عذار قميد مف طرؼ صاحب العبلمة بعد االعدـ ممارسة الحؽ في تحريؾ دعوى الت -2
 .(1)الموجو لو مف طرؼ المرخص لو

ى التقميد إلى المستفيد مف الحؽ عميو فالمشرع قد منح ىذا الحؽ في تحريؾ دعو و 
 لي فالمرخص لو باستغبلؿ العبلمة بمقتضىالستئثاري في استغبلؿ العبلمة ،بالتاا

ف حقو في استعماؿ العبلمة أل الدعوى الجزائية الترخيص العادي ال يعطيو الحؽ في رفع
 قبؿ المالؾ بتمكينو مف استعمالو. يقتصر عمى مجرد حؽ شخصي

 ضد من ترفع الدعوى. ثالثا:
يشترط  ؿ ما إذا كاف حو التساؤؿ يطرح  و،التقميد ضد مرتكب جريمة التقميدترفع دعوى 

 يا؟فيالشروع  أو ىؿ يكفي،عمى المعتدي لتوقيع العقاب أف تكوف تامةفي ىذه األخيرة 
في  ي بذلؾ صراحة ،إذ أنوبل يوجد نص يقضف بالرجوع إلى التشريع الخاص بالعبلمات

،  (2)المحاولة غير معاقب عمييا إال بناء عمى نص صريح في القانوف ،مواد الجنح
 .ريح يقضي بذلؾفيجب أف يكوف ىناؾ نص ص أف التقميد يعتبر جنحةوباعتبار 

المشرع نص عمى معاقبة الشروع في جرائـ تقميد أختاـ الدولة والدمغات  مع االشارة أف
أما فيما يتعمؽ بإمكانية مساءلة األشخاص  .(3)والطوابع والعبلمات كالجريمة التامة

ع الخاص بالعبلمات عمى ذلؾ عمى خبلؼ المعنوية عف أفعاؿ التقميد فمـ ينص التشري
 ،(4)المشرع الفرنسي عمى إمكانية مساءلة األشخاص المعنوية جنائيا عف أفعاؿ التقميد

يتـ تمثيؿ الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى و   (5) بالتالي الرجوع إلى القواعد العامة
 ة والممثؿالمتابع الذي كانت لو ىذه الصفة عند  القانوني  ممثمو  طرؼ مف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ىو نفس ما نص عميو أيضا المشرع الفرنسي في المتعمؽ بالعبلمات .و  06-03مف األمر  رقـ 31أنظر المادة  (:1)

 مف تقنيف الممكية الفكرية الفرنسي. 5-716المادة 
 49ف العقوبات،ج ر عدد ،يتضمف قانو 1966يونيو سنة 8المؤرخ في  156-66مف أمر رقـ  31ظر المادة (: أن2)

 ،المعدؿ و المتمـ.1966يونيو11الصادر بتاريخ 
 .،المرجع نفسو،الذي يتضمف قانوف العقوبات ،المعدؿ والمتمـ 156-66مف أمر  209(:  الفقرة األخيرة مف المادة 3)

(4) :L’ article L.716-11-2 du C.fr.propr.intell, op.cit.                                                                   

،يعدؿ و يتمـ 2004نوفمبر 10المؤرخ في  14-04مف قانوف رقـ  3و  2مكرر 65 و مكرر 65راجع المواد  (:5)
الصادر بتاريخ 71جراءات الجزائية،ج ر عدد المتضمف قانوف اإلو  1966يونيو  8المؤرخ في  155ػ66األمر رقـ 

ف ،يتضمف قانو 1966يونيو سنة 8المؤرخ في  156-66أمر رقـ  مكرر مف51وأنظر كذلؾ:المادة  .2004نوفمبر10
 العقوبات،المعدؿ والمتمـ.
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 المعنوي ىو الشخص الطبيعي الذي يخولو القانوف أو القانوف األساسيالقانوني لمشخص 
في حالة عدـ وجود أي شخص مؤىؿ لتمثيمو يعيف يضا لتمثيمو،و لمشخص المعنوي تفو 

مف ضمف مستخدمي الشخص  رئيس المحكمة بناء عمى طمب النيابة العامة،ممثبل عنو
 المعنوي.

التقميد فتطبؽ كذلؾ لـ ينص التشريع المتعمؽ بالعبلمات عمى المساىمة في جريمة و 
فيتابع جزائيا كؿ مف  (1)انوف العقوباتالمنصوص عمييا في قالقواعد العامة في المساىمة 

 أو غير مباشرة في جريمة التقميد.مساىمة مباشرة  ساىـ

تحمؿ عبلمة البضائع التي  بأي طريقة كانت في تصريؼكما يتابع كؿ مف ساىـ  
ىنا بالمساىمة  ال يتعمؽ األمرو أو وضع عبلمة الغير، لمبيع ،أو بيعيا أو عرضيا مقمدة

نما في بيعيا أو عرضيا لمبيع أو جريمة وضع العبلمة ،ألف فعؿ في تقميد العبلمة و  ا 
بالنسبة لتقادـ دعوى التقميد فمـ يتضمف األمر الخاص و .التقميد سابؽ ليذه األفعاؿ
بما أف و  ،اإلجراءات الجزائية بالتالي الرجوع إلى قانوف (2)بالعبلمات عمى مدة تقادميا

 . (3)سنوات 3دعوى التقميد ىي محددة ب  تقادـ ف مدةريمة التقميد تعتبر جنحة فإج
 .بات التقميد إث: رابعا

إلى جانب دعوى التقميد منح المشرع لمالؾ العبلمة المعتدى عميو وسيمة أخرى لحماية 
ذلؾ بتمكينو مف  اتخاذ إجراءات تسمح لو بإثبات مختمؼ أفعاؿ التعدي عمى حقو و 

الؾ العبلمة أف يطمب الحجز التحفظي عميو يستطيع مو العبلمة قبؿ رفع دعوى التقميد .
في  ةالتي تحمؿ عبلمة مقمدة وعمى الوسائؿ المستعمم مف المحكمة المختصة عمى السمع

أنو يخشى مف اختفاء األدلة .مع اإلشارة أف و  إذا أثبت أف ىناؾ اعتداء عمى حقو التقميد
 ثباتي دعواه إلىامة تساعد المدعي ف طمب الحجز ليس إلزامي لرفع الدعوى فيي  وسيمة

يقافو.االعتداء و   ا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المعدؿ  قانوف العقوبات ، ،المتضمف156-66أمر رقـ  مف 44إلى المادة  41المادة  فانظر م (:1)

 .،المرجعالسابؽوالمتمـ
التي قانوف الممكية الفكرية الفرنسي و مف  5-716نص عمى مدة التقادـ في المادة يبلحظ أف المشرع الفرنسي قد (: و 2)

 سنوات و ىذه المدة متعمقة بالدعوى المدنية و الدعوى العمومية. 3حددىا بمدة 
 جراءات الجزائية ،المعدؿ والمتمـ،المرجع السابؽ.المتضمف قانوف اإل 155 -66(: أنظر المادة الثامنة مف أمر 3)
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مف رئيس  ص المشرع الجزائري أنو يمكف لمالؾ العبلمة أف يطمب بمقتضى أمرحيث ن
التي يدعي أنيا  المحكمة مع االستعانة بخبير عند االقتضاء  بإجراء وصؼ دقيؽ لمسمع

ىو نفس و  ،(1)الحجز أو بدونوإجراء تسبب لو ضررا و ذلؾ ب مف شأنيا أف تحمؿ عبلمة
 .(2)ؽ لمعبلماتما نص عميو المشرع في التشريع الساب

ويتـ إصداره عمى ة باستصدار أمر مف رئيس المحكمة يتـ اتخاذ اإلجراءات التحفظيو  
مرفقا  بناء عمى ما يثبت تسجيؿ العبلمة،بحيث يقدـ صاحب العبلمة طمبا ذيؿ عريضة

 .(3)بما يثبت نشر تسجيؿ عبلمتو لدى المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية
الطمب  منتجات التي يدعي صاحبإجراء وصؼ مفصؿ لم في طمبلمضموف ا يتمثؿو  

نو الحجز عمى األشياء المقمدة فإبالنسبة لتوقيع أنيا تحمؿ عبلمة تسبب لو ضررا.و  عمى
ذا يجوز لممحكمة أ  يجوز ليا في أمرت بو بناءا عمى طمب المدعي فإنو ف تأمر بو، وا 

  نسخة مف أمر رئيس المحكمة مرفقةيـ بحيث يتـ تسم .(4)الحالة أف تمزمو بدفع كفالةىذه 
ألصحاب األشياء الموصوفة في حالة الحجز  بنسخة مف العقد المثبت إليداع الكفالة

 Laأو التي تـ حجزىا في حالة الحجز العيني  La saisie descriptiveالوصفي 

saisie réelle (5) . 
جوء إلى السمطة القضائية يبلحظ أف المشرع الجزائري قد ألـز طالب الحجز التحفظي المو 
ال أصبح الوصؼ أو طريؽ المدني أو الطريؽ الجزائي خبلؿ أجؿ شير و بال الحجز باطبل ا 

 في حالة.و (6)التعويضات التي يمكف المطالبة بياعف ىذا بغض النظر بقوة القانوف، و 
في رفع الدعوى أماـ  ال يؤثر عمى حؽ المدعي ف ذلؾفإ أو الوصؼحجز البطبلف 

 وضوع ،لكوف الحجز ما ىو إال وسيمة مف وسائؿ اإلثبات.قاضي الم
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .، المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مف األمر رقـ  34(: المادة 1)
 .، المرجع السابؽوالعبلمات التجاريةالمتعمؽ بعبلمات المصنع  57-66مف األمر رقـ  38(:  المادة 2)
 .، المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مف األمر رقـ  34مف المادة  2والفقرة  27(: المادة 3)
 .،المرجع نفسو06-03مف األمر رقـ  34مف المادة  3(: أنظر الفقرة 4)
،ص المرجع السابؽ ػئري ػ الحقوؽ الفكريةالكامؿ في القانوف التجاري الجزا أنظر في ذلؾ  فرحة زراوي صالح، (:5)

275. 
 .، المرجع السابؽ. المتعمؽ بالعبلمات06-03مف األمر 35(: أنظر المادة 6)
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تضمف لقانوف الم 09-08في القانوف رقـ  إلشارة في ىذا الصدد أف المشرع أكدتجدر او 
جارية أف اإلدارية عمى حؽ أصحاب حقوؽ الممكية الصناعية والتاإلجراءات المدنية و 

يحرر و يحجزوا تحفظيا عمى عينة مف السمع أو النماذج مف المصنوعات المقمدة .
 المحضر القضائي،محضر الحجز،يبيف فيو المنتوج أو العينة أو النموذج المحجوز،

مشمع و إيداعو مع نسخة مف المحضر بأمانو ضبط المحكمة يضعو في حرز مختوـ و و 
 .(1)المختصة إقميميا

لى جانب ىذو  ،فقد منع استمرارىااؿ التقميد و ت أفعإلثبا ىامة ه اإلجراءات التي تعد وسيمةا 
يعرؼ بالحجز تضمف قانوف العبلمات  الفرنسي عمى خبلؼ نظيره الجزائري عمى ما 

عمى يتمثؿ ىذا النوع مف الحجز في توقيع حجز و . La saisie en douaneالجمركي 
ذلؾ بناء عمى و  يتـ مف طرؼ الجمارؾ، والذي (2)المنتجات التي تحمؿ عبلمات مقمدة

لقد نص المشرع الفرنسي عمى شروط و  طمب مف مالؾ العبلمة أو ممف لو الحؽ عمييا
ىذا الحجز مف طرؼ الجمارؾ لممنتجات الحاممة لعبلمة يزعـ صاحبيا عمى أنيا 

ى عم وع إلى قانوف الجمارؾ الجزائري فإف المشرع الجزائري  نص.غير أنو بالرج(3)مقمدة
والتصدير السمع المقمدة التي االستيراد  حضر عندب وذلؾ ،حماية حقوؽ الممكية الفكرية

تمس بحؽ الممكية الفكرية السيما السمع وتوضيبيا والتي تحمؿ بدوف ترخيص عبلمة 
صنع أو عبلمة تجارية مماثمة لعبلمة صنع أو عبلمة تجارية مسجمة قانونا بالنسبة لنفس 

يمكف التمييز بينيا فيما يتعمؽ بمظيرىا األساسي ليذه العبلمة فئة السمع أو التي ال
 .(4)الصناعية أو التجارية والتي تمس بحقوؽ صاحب العبلمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
انوف اإلجراءات المدنية المتضمف ق،2008فيفري 25،المؤرخ في 09-08مف قانوف رقـ  650(: المادة 1) 

 ،المرجع السابؽ.واإلدارية
(2) :L’ article L.716-8 du C.fr.propr.intell,op.cit.                                                                              
(3) : CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques de fabrique,de commerce ou 

de service, op.cit. pp.87.88. 

المؤرخ  07-79يعدؿ ويتمـ القانوف رقـ  ،1998-08-22المؤرخ  10-98مف القانوف رقـ 22 (: أنظر المادة 4) 
المادة أنظر كذلؾ و  .1998 -08-23الصادر بتاريخ  61قانوف الجمارؾ،ج ر عدد    والمتضمف 1979يونيو  21في
الصادر  82،ج ر عدد 2008،يتضمف قانوف المالية لسنة 2007ديسمبر 30المؤرخ في  12-07مف قانوف رقـ  41

 1979يوليو سنة  21المؤرخ في  07-79مف قانوف  22.والتي تعدؿ وتتمـ أحكاـ المادة 2007-12-31بتاريخ 
 والمتضمف قانوف الجمارؾ المعدؿ والمتمـ.
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لجرائـ  بوضع حد وذلؾ حماية العبلمات عبر الحدود في نظرا ألىمية الحجز الجمركيو 
 التشريعأحكامو مف وقد استمد مجمؿ   (1)التقميد فمقد نص عميو المشرع الجزائري

أجاز لصاحب حيث التقميد سند إلدارة الجمارؾ مياـ لمكافحة أفعاؿ قد أمف .(2)الفرنسي
،يمتمس فيو تدخؿ إدارة لمجمارؾ با خطيا لممديرية العامةالعبلمة المسجمة أف يقدـ طم

حمؿ عبلمة مقمدة تأي سمع (3)مزيفة ذا اعتبر أف السمع المشكوؾ فييا ىي سمعرؾ إالجما
قانوف الجمارؾ  مف 22التطبيقي لممادة  مف القرار  4إذ تنص المادة لذا يجب حجزىا. و 

 :الجزائري عمى أنو
" يمكن مالك الحق إيداع طمب خطي لدى المديرية العامة لمجمارك يمتمس فيو تدخل إدارة 

 ندما تكون السمع في إحدى الحاالت المذكورة أعاله ".الجمارك ع
مف القرار التطبيقي   2وعميو في حالة وجود سمع مزيفة طبقا لمفقرة األوؿ مف المادة 

يمكف لو أف يقدـ طمبا خطيا يمتمس فيو تدخؿ إدارة  (4)المذكور أعبله ،فإف صاحب الحؽ
 ةكؿ المعمومات البلزمالجمارؾ لحجز تمؾ السمع ،ويجب أف يتضمف الطمب عمى 

 لتمكينيا مف القياـ بذلؾ ،إذ يجب أف يرفؽ الطمب بما يمي: 
 .عمى السمع المشكوؾ فييالمتمكف مف التعرؼ  ا بما فيو الكفاية دقيق اوصف  -
 بياف يثبت أف صاحب الطمب ىو مالؾ الحؽ بالنسبة لمسمع المعنية.-

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مف فانوف الجمارؾ المتعمقة باستيراد  22الذي يحدد كيفيات تطبيؽ المادة  2002يوليو  15(: القرار المؤرخ في 1)

    .2002أوت  18الصادر في  56السمع المزيفة.ج ر ،العدد 

(2) :L’ article L.716-8 du C.fr.propr.intell,op.cit.                                                                               
 22الذي يحدد كيفيات تطبيؽ المادة  2002يوليو  15مف القرار المؤرخ في  2(:يقصد بالسمع المزيفة حسب المادة 3)

 الممكية الفكرية السيما: مف فانوف الجمارؾ المتعمقة باستيراد السمع المزيفة،أنيا :"السمع التي تمس بحؽ مف حقوؽ
بنفس  ػ السمع بما فييا توضيبيا الموضوع عمييا بدوف رخصة  عبلمة مصنع أو عبلمة تجارية مسجمة قانونا والخاصة

النوع مف السمع،أو تمؾ التي ال يمكف تمييزىا في جوانبيا األساسية مف عبلمة المصنع أو العبلمة التجارية ىذه و التي 
 وؽ مالؾ ىذه العبلمة".تمس نتيجة لذلؾ بحق

 ػالغبلفات الموضوع عمييا عبلمات السمع المزيفة و المقدمة انفراديا في نفس الشروط المتعمقة بالسمع المذكورة أعبله".
الذي يحدد كيفيات تطبيؽ   2002يوليو  15مف القرار المؤرخ في  2مف المادة  2يقصد "بمالؾ الحؽ" طبقا لمفقرة  (:4)

الحقوؽ  وف الجمارؾ . "ىو مالؾ عبلمة المصنع أو العبلمة التجارية لبراءة االختراع و /أو أحدمف قان 22المادة 
   تمؾ العبلمة أو ىذه البراءة و/أو ىذه الحقوؽ أو ممثمو. ؿالمذكورة أعبله،و أي شخص أخر مرخص لو باستعما
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حتى يتسنى  التي يحوزىااألخرى البلزمة كما يجب عمى مالؾ الحؽ تقديـ كؿ المعمومات  
ومات شرطا في لممديرية العامة لمجمارؾ اتخاذ القرار عف دراية ،دوف أف تشكؿ ىذه المعم

 أو مكاف وجيتيا بمكاف وجود السمع خاصة تتعمؽ ىذه المعموماتعممية قبوؿ الطمب.و 
المستعممة،ىوية سيمة النقؿ و و  تاريخ وصوؿ السمع أو خروجيا المقررالمقرر،وكذا 

باإلضافة إلى ذلؾ يجب أف يبيف في الطمب الفترة .(1)موف أو الحائزالمستورد،أو الم
ية العامة لمجمارؾ دراسة وتتولى المدير .(2)الزمنية التي يطمب خبلليا تدخؿ إدارة الجمارؾ

 1) الفقرة في حالة رفض التدخؿ فإنيا ممزمة بتبريره قانوناو  تعمـ صاحبو بقرارىا،الطمب و 
الذي يحدد كيفيات تطبيؽ  2002يوليو  15القرار المؤرخ في مف  5مف  المادة  4الفقرة و 

وفي حالة قبوؿ الطمب يكوف ىذا األخير موضوع قرار  (.مف قانوف الجمارؾ 22المادة 
ة البلزمة لتدخؿ مصالح يحدد فيو الفترة الزمني صادر مف طرؼ المدير العاـ لمجمارؾ،

مف   3و الفقرة  2) الفقرة الحؽ التي يمكف تمديدىا بناءا عمى طمب مف مالؾالجمارؾ و 
تفرض عمى صاحب يمكف إدارة الجمارؾ أف كما أنو (.أعبله رمف القرار المذكو  5المادة 

 مف أجؿ: الحؽ تقديـ ضماف
المعنييف بالعممية إذا كاف غير متبوع بسبب  غطية مسؤوليتيا المحتممة تجاه األشخاصت-

موضوع الخبلؼ أف السمع  فيما بعد تبيف إذافي حالة ما فعؿ أو نسياف مف مالؾ الحؽ أو 
 ليست سمعا مزيفة.

وضع السمع تحت رقابة الممتـز بيا طبقا ليذا القرار،بسبب  النفقات مبمغ تسديد ضماف -
 .(السابؽ مف القرار 6) المادة  جمركية

ىمة لمبت في قضائية المؤ عمى مالؾ الحؽ المتضرر موضوع طمب التدخؿ إخطار الجية الو 
. فإذا لـ يقـ (3)كذا إعبلـ مكتب الجمارؾ المختص فورا باإلجراءات التحفظية المتخذةو الموضوع 

 صاحب الطمب بإعبلـ مكتب الجمارؾ بعممية إخطار السمطة القضائية المؤىمة لمفصؿ في
 أياـ مفتوحة ابتداء مف  حجزىا   10المضموف أو إشعاره باتخاذ اإلجراءات التحفظية خبلؿ أجؿ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مف قانوف  22الذي يحدد كيفيات تطبيؽ المادة  ، 2002يوليو  15مف القرار المؤرخ في  4( مف المادة2) (: الفقرة1)

 الجمارؾ.
 ، المرجع نفسو.2002يو يول 15( مف القرار المؤرخ في 3) 4(: الفقرة  المادة2)
 ، المرجع نفسو.2002يوليو  15مف القرار المؤرخ في  11(:  المادة 3)
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. إلى جانب ذلؾ يسمح إلدارة الجمارؾ أف (1)فإنو يحؽ لممكتب أف يرفع حينئذ إجراء الحجز
مف جراء  العبلمةتبيف ليا أف ىناؾ ضرر لحؽ بمالؾ  تتخذ التدابير البلزمة في حالة إذا ما

وضعيا ب أف تقـو  أو مزيفة ع المزيفة،إذ يسمح ليا بإتبلؼ السمع التي تبيف  أنيا سمعالسم
أف ذلؾ دوف بتفادي إلحاؽ الضرر بمالؾ الحؽ و خارج الدوائر التجارية بطريقة يسمح 
تجاه  خرآإجراء كؿ  تخاذاكما ليا .في التعويض ةتتحمؿ الخزينة العمومية أي مسؤولي

كما يظير .(2)الفعمي مف االستفادة االقتصادية مف ىذه العمميةىذه السمع بغرض الحرماف 
لسمع الموضوعة تحت مراقبة دور الجمارؾ في حماية العبلمات أثناء قياميا برقابة ا

ف يكوف مالؾ الحؽ عمى عمـ بذلؾ بؿ أقو إذا تبيف ليا أنيا سمع مزيفة و حيث أن ،جمركية
 أياـ حتى  3بحجزىا لمدة  أنو يرخص ليا،كما إدارة الجمارؾ تتولى إخطاره بذلؾ و نفإ

 . (3) وفقا لمشكؿ  المبيف أعبله  طمب تدخؿ إدارة الجمارؾ  يتمكف صاحب الحؽ في إيداع

 الثاني الفرع
 جزاءات المترتبة عن دعوى التقميدال

تتمثؿ أساسا في و العبلمة،لقد نص المشرع عمى عقوبات مختمفة في حالة االعتداء عمى 
 .أخرى مدنيةو جزائية  عقوبات

 العقوبات الجزائية.: أوال
المتعمؽ بالعبلمات  06-03مف أمر  32المشرع عمى العقوبات الجزائية في المادة نص 

والتي تشمؿ التقميد بالنقؿ ،التقميد  والتي تطبؽ عمى كؿ شخص ارتكب جنحة تقميد
أو عرض بالتشبيو،استعماؿ العبلمة المقمدة أو المشبية، اغتصاب عبلمة الغير،بيع 

لمبيع.مع اإلشارة أف ىذه الجنح يمكف أف ترتكب أيضا عمى العبلمات الجماعية،ويخضع 
 مرتكبيا لنفس العقوبات المطبقة عمى مف قاـ بتقميد العبلمات الفردية. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، المرجع نفسو.2002يوليو  15القرار المؤرخ في  مف 12(:  المادة 1)

مف قانوف  22طبيؽ المادة الذي يحدد كيفيات ت 2002يوليو  15في  مف القرار المؤرخ 14المادة  أنظر(: 2)
،يتضمف قانوف المالية لسنة 2007ديسمبر30المؤرخ في  12-07مف قانوف رقـ  41المادة  وأنظر كذلؾ:.الجمارؾ
 ؽ.،المرجع الساب2008

 .نفسو ، المرجع 2002يوليو  15المؤرخ في  مف القرار8(:  المادة 3)
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 ـ العقوبات األصمية:1
 لصاحب العبلمة رفع دعوى جزائية أماـ المحكمة إذ بمقتضى التشريع الخاص بالعبلمات

يا، ولقد رتب عمى مرتكبيا كاف فعؿ االعتداء يشكؿ جنحة مف الجنح المنصوص عمي
 ة المالية أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف.الغرامعقوبة الحبس و 

 عقوبة الحبس. 1ـ1
المتعمؽ بالعبلمات ،نصت  06-03مف األمر  32بالنسبة لعقوبة الحبس ،فاف المادة 

كؿ شخص ارتكب جنحة ،(1)مف ستة أشير إلى سنتيف أنو  يعاقب بالحبس  عمى
راوح فيو مدة ت الذي كانت تت،عمى خبلؼ ما كاف عميو األمر السابؽ لمعبلماالتقميد
ف المشرع الجزائري قد قاـ بتخفيض بذلؾ فإو .(2)مف ثبلثة أشير إلى ثبلث سنوات الحبس

في حدىا األقصى ورفعيا في حدىا  المقررة لجريمة التقميد السالبة لمحريةمدة العقوبة 
الغرامة  رفعب ،إال أنو قاـ،إذ حدد أقصى عقوبة ليا بسنتيف بدؿ ثبلث سنوات األدنى

 كما سنرى. المفروضة
 الغرامة: 2ـ1

بيف التي تتراوح   شرع الجزائري عمى عقوبة الغرامة وإلى جانب عقوبة الحبس نص الم
يبلحظ و .دج(10.000.000لى عشرة مبلييف )دج(إ2.500.000خمسمائة ألؼ )مميونيف و 

كانت جد  رفع مف العقوبات المالية ،التي أف المشرع الجزائري في التشريع الحالي قد
دج  10.000في التشريع السابؽ لمعبلمات التي كانت تتراوح مابيف عشرة أالؼ  ضئيمة

دج،و ىو بذلؾ حسف ما فعؿ إذ مف شأف رفع العقوبات المالية 20.000إلى عشروف ألؼ 
األرباح الطائمة التي يستفيد منيا المقمدوف بغير خاصة بالنظر إلى  ،ردع أفعاؿ التقميد

يقاؼ المشددة،و  يتطرؽ إلى حالة العود أو الظروؼ يبلحظ أف المشرع لـو  .وجو حؽ  ا 
 .(3)التنفيذ كما فعؿ في التشريع السابؽ لمعبلمات

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .،المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات ،06-03مف األمر رقـ  32(: راجع المادة 1)
 لعبلمات التجارية عمى أنو: المتعمؽ بعبلمات المصنع وا 57-66مف األمر رقـ  28دة الما (: تنص2)

دج ويسجف مف ثبلثة أشير إلى ثبلث سنوات أو بإحدى العقوبتيف  20.000إلى  10.000"يعاقب بغرامة مف 
 فقط....".

 .،المرجع السابؽجاريةالمتعمؽ بعبلمات المصنع والعبلمات الت 57ػ66مف األمر  33432431(: أنظر المواد 3)
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 ـ العقوبات التكميمية.2
 مف 32المادة  إلى جانب العقوبات األصمية السابقة الذكر والتي نص عمييا المشرع في

إلحاطة تكميمية المتعمؽ بالعبلمات فمقد نص أيضا عمى عقوبات  06-03األمر رقـ 
 في حالة قياـ بيا العبلمة بحماية أوسع ووضع حد لجريمة التقميد، وعمى القاضي الحكـ

عمى يؤخذ و .أخيرا اإلتبلؼمصادرة و الالمؤسسة، غمؽب األمريتعمؽ ،و والحكـ باإلدانة جريمة التقميد
 رغـ أىميتو. (1)فعؿ في التشريع السابؽ كما الحكـ نشرالمشرع عدـ نصو عمى 

 الغمق النيائي أو المؤقت لممؤسسة.  1ـ2
إلى جانب عقوبة الحبس و/أو  ونبلمات ،فإالمتعمؽ بالع 06-03رقـ  بالرجوع إلى األمر

حالة الحكـ عمى  ،إذ أنو في(2)غمؽ النيائي أو المؤقت لممؤسسةالب القاضي يحكـ الغرامة
المتيـ بعقوبة جزائية يقرر القاضي بغمؽ المؤسسة،إال أف المشرع الجزائري لـ يحدد المدة 

لفرنسي الذي نص عمى أف عمى خبلؼ نظيره االتي ال يمكف أف يتجاوزىا الغمؽ المؤقت.
المحكمة يمكف أف تأمر بالغمؽ الكمي أو الجزئي ،النيائي أو المؤقت لممؤسسة لمدة 

 .(3)سنوات 5أقصاىا 
 المصادرة: 2ـ2

أخرى  ةالغمؽ النيائي أو المؤقت لممؤسسة نص المشرع عمى عقوبة تكميميإلى جانب 
 ماىذا جنحة  التقميد، و تكاب ر ال األدوات التي استخدمتمنتجات و مصادرة ال  تتمثؿ في

بالمصادرة إال في حالة  وال يمكف لمقاضي أف يأمر 06-03مف أمر 32تضمنتو المادة 
وعميو فاف الحكـ بالمصادرة ىو إلزامي لمقاضي في حالة الحكـ بإدانة الحكـ بعقوبة جزائية.

إذ نص ،اضي غير ممـز بالحكـ بيىذا عمى خبلؼ األمر السابؽ لمعبلمات،فالقاالمتيـ.و 
 أنو عبلوة عمى العقوبات المنصوص عمييا يجوز لممحكمة أف تأمر ولو في حالة  تبرئة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عمى أنو: 57ػ-66مف األمر رقـ  34مف المادة  2تنص الفقرة  (:1)
لحكـ في األماكف التي تحددىا وبنشره بتمامو أو بتمخيص في الجرائد التي " ويجوز لممحكمة أف تأمر بإلصاؽ نص ا 

 .تعينيا وذلؾ كمو عمى نفقة المحكـو عميو"
 .، المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مر رقـ مف األ 32راجع المادة  (:2)

( :3)  CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine, Marques de fabrique, de commerce ou 

de service, op.cit. p89. 
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   .(1)مف االتياـ بمصادرة المنتجات واألدوات التي تكوف موضوع ارتكاب الجنحة
 اإلتالف: 3ـ2

 محؿ المخالفة  ءتتمثؿ العقوبة التكميمية الثالثة التي نص عمييا المشرع، في إتبلؼ األشيا
ائؿ التي تستعمؿ الرتكاب المنتجات التي تحمؿ عبلمة مقمدة أو الوس التي قد تتمثؿ فيو 

،عمى خبلؼ في حالة إدانة المتيـ لمقاضي لمحكـ بيا أيضا إلزاميةاعتبرىا  قدو الجريمة 
 .(2)األمر في التشريع الفرنسي

 .الجزاءات المدنية: انياث
إلى اءات مدنية بالرجوع إلى التشريع الخاص بالعبلمات يبلحظ أف المشرع نص عمى جز 

أف تقميدا قد صاحب العبلمة إذا أثبت  و في حالة مانص أن ،فمقدجانب الجزاءات الجزائية
ارتكب أو يرتكب،فإف الجية القضائية المختصة تقضي بالتعويضات المدنية،وتأمر بوقؼ 

 كما ،وعند االقتضاء يمكف أف تحكـ بإبطاؿ أو إلغاء تسجيؿ العبلمة.أعماؿ التقميد
إذا أثبت صاحب  ي استعممت في التقميدلممحكمة أف تأمر بمصادرة األشياء والوسائؿ الت
 .وبعد أف تفصؿ المحكمة في ذلؾ (3)تسجيؿ العبلمة بأف مساسا بحقوقو أصبح وشيكا

 ل التقميد.عماـ وقف أ1
في حالة ما إذا ثبت أف قد يحكـ القاضي بوقؼ التقميد وذلؾ بوقؼ استعماؿ العبلمة ،

بتطبيؽ إللزاـ المحكـو عميو (4)ا مالياتيديد تقميدا ارتكب أو يرتكب،وقد يتضمف الحكـ ىناؾ
 كما يجوز لو الحكـ بإبطاؿ كيفية كتابة االسـ الذي يكوف العبلمة أو التعبئة  عميو. ما حكـ

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .،المرجع السابؽبعبلمات المصنع والعبلمات التجاريةالمتعمؽ   57-66مف األمر رقـ 35المادة  (:1)

(2) : Vr.art 716-14 .C.fr.propr.intell, op.cit .      
 .،المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06 -03مف أمر  30و المادة  29(: أنظر المادة 3) 
دج لكؿ 10.00بغرامة تيديدية الذي قضى عمى المدعى عميو  1968مارس22(: أنظر محكمة الجزائر،القسـ المدني،4)

 :أنظر.Nedjma Es.saadوعبلمة  Tahara Epilatioreيـو تأخير اعتبارا مف تبميغ الحكـ ،قضية عبلمة 
HAROUN Ali., La protection de la marque  au Maghreb.op.cit,Annexe. p:381.     

 :أنظر،Selectraو  Selectoمة ،قضية عبل1969ماي  09وأنظر كذلؾ: محكمة الجزائر ،القسـ المدني ,
HAROUN Ali , La protection de la marque  au Maghreb,op.cit.,Annexe. p :387.  



 

 

265 

يحكـ في بعض األحياف عمى المعنييف باألمر بتعديؿ إحدى و .(1)الخاصة بالمنتجات
 .(2)عناصر العبلمة المقمدة لتمييزىا عف العبلمة األصمية

 التعويضات. ـ2
أصابو ضرر مف جراء نح تعويضات لممدعى إذا لمقاضي أف يحكـ بمكما يمكف 

إذ نص المشرع صراحة بأف الجية المختصة  06-03الجريمة،وىذا ما تضمنو األمر 
 .(3)تقضي بالتعويضات المدنية إذا أثبت صاحب العبلمة أف تقميدا قد ارتكب أو يرتكب

:حجـ التقميد،سمعة العبلمة  عدة عوامؿ منيا خاصة لتحديد التعويضات يأخذ القاضيو 
المقمدة،جودة المنتجات التي تحمؿ العبلمة المقمدة بالنظر إلى جودة المنتجات التي تحمؿ 

بسبب ترويج  تحقيقيا صاحب العبلمة األصميةاألرباح التي لـ يستطيع  ،األصميةالعبلمة 
مية عمى السوؽ بمنتجات تحمؿ عبلمة مقمدة،الضرر الناجـ عف استعماؿ العبلمة األص

ب العبلمة التكاليؼ التابعة لئلجراءات القضائية التي ألـز صاح ،أي قيمة منتجات دوف
 .(4)كذلؾ فقد الزبائف المتعمقيف بالعبلمة األصميةو األصمية القياـ بيا 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(:1)  Vr.Tb.Oran.Se.Civ 18juin 1977. « ….en conséquence annule et invalide la façon 

particulière dont est transcrit le nom MEHOR….. ».                                                                                                                       

 .279انًزجع انسببك4ص ػ ي القانوف التجاري الجزائري ػ الحقوؽ الفكريةالكامؿ فبنح4 عٍ فزحت سرأ٘ ط

المشار إلييا أعبله ،حيث ألـز قضاة الموضوع المدعي 1968مارس  22(:  أنظر محكمة الجزائر ،القسـ المدني،2)
 عميو بتعديؿ ألواف و رسـو عبلمتو لكي تتميز عف العبلمة األولى.

 .،المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03ألمر رقـ اف م29(: المادة  3)
. 279انًزجع انسببك4ص صػ ي القانوف التجاري الجزائري ػ الحقوؽ الفكريةالكامؿ فعٍ فزحت سرأ٘ طبنح4  (:4)

280. 
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 المبحث الثاني
 الحماية المدنية لمعالمة ) دعوى المنافسة غير المشروعة(

العبلمة بمقتضى دعوى التقميد الخاصة بمف يتمتع بحؽ إلى جانب الحماية التي تتمتع بيا 
صاحب العبلمة،الطريؽ الجزائي أو   خالص عمى العبلمة وأي كاف الطريؽ الذي اختاره

فإف العبلمة تتمتع أيضا بحماية مدنية أخرى وذلؾ عف طريؽ دعوى المنافسة  المدني،
 غير المشروعة.

ىامة  وسيمةتشكؿ ىي مشروع االقتصادي و تعد عنصر مف العناصر المعنوية لمفالعبلمة  
دماتو وتمييزىا عف غيرىا صاحبيا في مجاؿ المنافسة لمتعريؼ بمنتجاتو أو خفي يد 

 ،وتحقيؽ الربح جذب أكبر قدر ممكف مف العمبلء المنافسة ليا في السوؽ وذلؾ بغرض 
لت خو ذلؾ  كما تعد العبلمة وسيمة لتنظيـ المنافسة وضماف مشروعيتيا، ولتحقيؽ

ووسيمتيـ في  باعتبارىا ثمرة ابتكارىـ وحمايتيا أصحابياحؽ احتكارىا مف   عاتيشر الت
، إذ مف شػأنيا زيادة ليا أىمية كبيرة . كما أف المنافسة القائمة بيف المشاريعإطار المنافسة
جادتو  ال يتحقؽ إال أنو واالبتكار. تحفز عمى اإلبداعوتحقيؽ التقدـ باعتبارىا  ،اإلنتاج وا 
ذا انحرفت عف ذلؾ أصبحت  تيا في حدودىا المشروعةسممار  إذا تـ  عنيا ذلؾ إال وا 

  منافسة غير مشروعة.
أف حقوؽ الممكية الصناعية ىي وليدة المنافسة حيث أف محؿ  وكما يقوؿ جانب مف الفقو

 يقـو في جو المنافسة ىذه الحقوؽ ال تؤدي ثمارىا المالية إال مف خبلؿ قياـ مشروع
ع عميو عف طريؽ ف االعتداء الذي قد يق،وقد كفؿ القانوف حماية ىذه الحقوؽ ملياالستغبل

 . (1)دعوى المنافسة غير المشروعة
إلى جانب دعوى الحؽ يكوف لصاحب الحؽ في العبلمة حمايتيا بدعوى أخرى  وىكذا

يكوف لممضرور مف أعماؿ المنافسة غير المشروعة. وعميو  دعوىطريؽ  وذلؾ عف
رر الضعف تعويض  إجبار المعتدي عمى وقؼ أعمالو ودفع  ير المشروعةالمنافسة غ

  دعوى المنافسة غير المشروعة.  الذي تسبب فيو  عف طريؽ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ير المشروعة،رسالة لنيؿ درجة الدكتوراه في صور الخطأ في دعوى المنافسة غ (:محمد األمير يوسؼ وىبو،1)

 .03،ص1990الحقوؽ،جامعة القاىرة،
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والتي بحماية مف يتمتع بحؽ خالص عمى العبلمة الخاصة  التقميد دعوىإلى جانب ف
 المنافسة غير المشروعة دعوى  ففإ ب العبلمة،والتي ترفع مف صاح تستند إلى الحؽ ذاتو

تستند إلى أحكاـ ة التي تقوـ في نطاؽ المنافسة و يتحمي المراكز القانونية الموضوع
عميو فصاحب الحؽ و .،وتعتبر جزاء عمى األفعاؿ المكونة لممنافسة غير المشروعةالقانوف

ي دعوى الحؽ متى في العبلمة يتمتع بحماية مزدوجة ،حماية خاصة مشددة تتمثؿ ف
  .(1)عةحماية عامة تتمثؿ في دعوى المنافسة غير المشرو توافرت شروطيا،و 

ة نتعرض فيما يمي إلى مفيـو المنافسة غير لتوضيح أكثر فكرة المنافسة غير المشروعو  
يا كذا أساسو  تمييزىا عف غيرىا مف المفاىيـ،و  المشروعة،و ذلؾ بالتطرؽ إلى تعريفيا

  ثـ نتعرض إلى،  حسب ما ىو مطبؽ في التشريعات المقارنةشروطيا)المطمب األوؿ(،و 
فسة غير المشروعة عف دعوى التقميد مع إبراز أدوارىا المختمفة)المطمب تمييز دعوى المنا

ذلؾ لصدور المشروعة في القانوف الجزائري و  المنافسة غيرأخيرا نتطرؽ إلى و الثاني(،
 .(الثالثقانوف يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية )المطمب 

 المطمب األول
 مفيوم المنافسة غير المشروعة

القتصادية باعتبارىا حافزا لمتقدـ االقتصادي ممنافسة أىمية كبيرة في الحياة اإف ل
مناخ ا لتحقيؽ ذلؾ يجب أف تمارس في حدودىا المشروعة وفي إطار ،غير أني(2)والتقني

مبلئـ ليا، أما إذا انحرفت عف ذلؾ فإنو  يمكف أف يترتب عمييا أيضا أضرار بسبب 
لمنافسيف والتي تعتبر غير مشروعة وذلؾ بقصد التصرفات التي قد تصدر عف بعض ا

جذب العمبلء واالستفادة بغير وجو حؽ مف جيود المنافسيف اآلخريف، أو القضاء عمى 
 المنافسيف. لذلؾ منحت التشريعات المقارنة لممضرور وسيمة لجبر الضرر الذي أصابو 

 
     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .21المرجع السابؽ،ص،صور الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة (:محمد األمير يوسؼ وىبو ، 1)
إذ تيدؼ المنافسة إلى تحقيؽ الكفاءة االقتصادية وذلؾ عف طريؽ توفير المنتجات والخدمات بأقؿ األسعار  (:2)

اإلنتاج  دافع لمبحث الدائـ مف أجؿ التفوؽ عمى المنافسيف اآلخريف عف طريؽ تحسيفوبنوعية أفضؿ، فالمنافسة تعتبر 
وزيادتو، وىذا ما يساعد عمى النمو االقتصادي والرفع مف المستولى المعيشي ألفراد المجتمع.محمد الشريؼ كتو، قانوف 

 .  11،ص2010دي،الجزائر،، منشورات بغدا02-04والقانوف 03-03المنافسة والممارسات التجارية وفقا ألمر 
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فما دعوى المنافسة غير المشروعة  عف طريؽ  وقؼ أعماؿ المنافسة غير المشروعةو 
 ما يميزىا عف األنواع األخرى مف المنافسة)الفرعو  المقصود بالمنافسة غير المشروعة

فيما تتمثؿ شروط ي لدعوى المنافسة غير المشروعة، و وما ىو األساس القانون (،األوؿ
 (.الثاني ا)الفرعقيامي

 األول الفرع
 تمييزىا عن غيرىاو  المنافسة غير المشروعة تعريف

التي قيمت لتوضيح فكرة المنافسة غير المشروعة سوؼ نتطرؽ إلى مختمؼ التعاريؼ 
 عف غيرىا مف المنافسة)ثانيا(.ثـ نقوـ بتمييزىا  )أوال(يا بشأن
 المنافسة غير المشروعة. تعريف: أوال

  فقيي لممنافسة غير المشروعة.التعريف ال ـ1
مغرض المقصود استنادا ل مف الفقياء إلى تعريؼ المنافسة غير المشروعة ذىب جانب

   كما يمي:  المنافسة غير المشروعة  Roubierو " غصب العمبلء".فقد عرؼ العميد ىو 
"إف المنافسة غير المشروعة ، كما يدؿ عمييا اسميا بالذات ىي تمؾ التي تقـو عمى 
وسائؿ ممتوية وخادعة ودسائس ينبذىا الشرؼ واالستقامة...ورغـ تعدد ىذه الوسائؿ إلى 
ما ال نياية فإف الغاية تبقى دائما ىي : تحويؿ زبائف الغير واستقطابيـ... وىذا ما يسيؿ 

 .(1)التعرؼ عمييا ميما كاف الشكؿ الذي تتخذه"
 إلى دغير المشروعة باالستنا نافسةأما الجانب األخر مف الفقو ذىب  إلى تعريؼ الم

 الوسيمة المستعممة،إذ يرى بعضيـ أف المنافسة غير المشروعة ىي " استخداـ الشخص
 أو العرؼ أو العادات أو الشرؼ". لطرؽ ووسائؿ منافية لمقانوف

كما ذىب البعض األخر أنيا "ارتكاب أعماؿ مخالفة لمقانوف أو العادات أو استخداـ 
 األمانة في المعامبلت ،إذا قصد بيذه األعماؿ إحداث لبس لشرؼ و ا وسائؿ منافية لمبادئ

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) : ROUBIER Paul, Droit de la propriété industrielle,Vol 1,Sirey,Paris,1952,p305. 
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بإحداىما متى كاف مف شأنو اجتذاب عمبلء بيف منشأتيف تجاريتيف أو إيجاد اضطراب 
 .(1)إحدى المنشاتيف لؤلخرى،أو صرؼ عمبلء المنشأة عنيا"

 التعريف التشريعي لممنافسة غير المشروعة.  -2
قانوف المنافسة غير المشروعة  مف بيف التشريعات التي عرفت المنافسة غير المشروعة، 

 أنو:عمى التي تنص  2في مادتو  وذلؾ األسرار التجارية األردنيو 
يعتبر عمبل مف أعماؿ المنافسة غير المشروعة كؿ منافسة تتعارض مع الممارسات  أ ػ "

 الشريفة في الشؤوف الصناعية أو التجارية و عمى وجو الخصوص ما يمي:
األعماؿ التي بحكـ طبيعتيا تسبب لبسا مع منشأة أحد المنافسيف أو منتجاتو أو  -1

 جاري .أو الت نشاطو الصناعي
والتي قد تسبب نزع الثقة عف منشاة احد  االدعاءات المغايرة لمحقيقة في مزاولة التجارة -2

 أو منتجاتو أو نشاطو الصناعي أو التجاري.المنافسيف 
في التجارة تضميؿ الجميور فيما  االدعاءات التي قد يسبب استعماليا أوالبيانات  -3

يا أو خصائصيا أو كمياتيا أو صبلحياتيا أو طريقة تصنيعيتعمؽ بطبيعة المنتجات 
 لبلستعماؿ.

 أوتحدث لبسا فيما يتعمؽ بمظيره الخارجي  أوشيرة المنتج  أي ممارسة قد تناؿ مف -4
 . طريقة احتسابو أوعف سعر المنتج  اإلعبلفتضمؿ الجميور عند  قد أوطريقة عرضو 

 مستعممة في المممكة سواء المنافسة غير المشروعة متعمقة بعبلمة تجارية كانت إذا -ب

 أحكاـ تضميؿ الجميور فتطبؽ في ىذه الحالة إلىغير مسجمة وتؤدي  أـمسجمة  أكانت
 ىذه المادة.أ مف  الفقرة
 و )ب( مف ىذه المادة عمى الخدمات حسب  يف)أ(الواردة في الفقرت األحكاـتسري  -ج

 .(2)مقتضى الحاؿ"
 مرة في ألوؿة غير المشروعة تشريعيا قد تـ ف تنظيـ المنافسإفالقانوف المصري  في أما
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
دراسات العميا، الحماية القانونية لمعبلمة التجارية،مجمة كمية الياسر سيد الحديدي،  (:1) 

 .291،ص17،2007القاىرة،العدد
 عمى موقع األنترنت: 2000لسنة 15افسة غير المشروعة واألسرار التجارية رقـ(:  أنظر قانوف المن2)

www.jfda.jo/Download/laws/25_84.doc                                                                                   

http://www.jfda.jo/Download/laws/25_84.doc
http://www.jfda.jo/Download/laws/25_84.doc
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 -: نوأمنو عمى  66، حيث نصت المادة 1999جارة الجديد لعاـ قانوف الت

 المرعية في المعامبلت واألصوؿمنافسة غير مشروعة كؿ فعؿ يخالؼ العادات  يعتبر
 اسمو أو، ويدخؿ في ذلؾ عمى وجو الخصوص االعتداء عمى عبلمات الغير التجارية
 استثمارىا، التي يممؾ حؽالصناعية  أسرارهعمى  أوعمى براءات االختراع  أوالتجاري 

 أوكؿ فعؿ  وكذلؾ ترؾ العمؿ عنده أو أسراره إذاعةوتحريض العامميف في متجره عمى 
في مالكو  الثقة إضعاؼ أو في منتجاتو أوالمبس في المتجر  إحداثادعاء يكوف مف شانو 

 .(1)أو في القائميف عمى إدارتو أو في منتجاتو
الممكية الصناعية ،التي نصت عمى المنافسة غير  بالرجوع إلى اتفاقية باريس لحمايةو 

المشروعة و بالتزاـ دوؿ االتحاد بأف تكفؿ لرعايا دوؿ االتحاد األخرى حماية فعالة ضد 
 أنو:)ثانيا( مف االتفاقية تنص عمى 10 نجد أف الفقرة الثانية مف المادةفىذه األخيرة.

تتعارض مع العادات الشريفة في تعتبر مف أعماؿ المنافسة غير المشروعة كؿ منافسة " 
تعتبر مف قبيؿ المنافسة غير المشروعة حسب الفقرة الثالثة و الشؤوف الصناعية و التجارية.

 التالية:ألفعاؿ مف نفس المادة ا
د بأي وسيمة كانت لبسا مع منشأة أح كافة األعماؿ التي مف طبيعتيا أف توجد -

 الصناعي.المنافسيف أو منتجاتو أو نشاطو التجاري أو 
مف طبيعتيا نزع الثقة عف منشاة االدعاءات المخالفة لمحقيقة في مزاولة التجارة و التي  -
 د المنافسيف أو منتجاتو أو نشاطو التجاري أو الصناعي. أح
 البيانات أو االدعاءات التي يكوف استعماليا في التجارة مف شأنو تضميؿ الجميور -

 تصنيعيا أو خصائصيا أو صبلحيتيا لبلستعماؿ أوبالنسبة لطبيعة السمعة أو طريقة 
  .(2)كميتيا

 ػ  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عمى موقع األنترنت: 1999لسنة 17أنظر قانوف التجارة المصري رقـ  (:1)

ون ان تجارة-ق صري-ال م د-ال جدي                                  law.net/law/threads/665-www.f-1999-17ال
يبلحظ أف اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة حقوؽ و  باريس لحماية الممكية الصناعية.)ثانيا( مف اتفاقية 10(: المادة 2)

عندما أحالت إلى تحديد المقصود منيا وصورىا إلى ما ورد  كرية تبنت  نفس المفيـو لممنافسة غير المشروعةالممكية الف
 )ثانيا( مف اتفاقية باريس ،أنظر تفصيبل في ذلؾ دراستنا حوؿ الحماية الدولية لمعبلمات. 10 في المادة

http://www.f-law.net/law/threads/665-1999-17الجديد-المصري-التجارة-قانون
http://www.f-law.net/law/threads/665-1999-17الجديد-المصري-التجارة-قانون
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اتفاقية باريس  ويبلحظ مف خبلؿ تعريؼ التشريع األردني أنو تبنى تقريبا نفس تعريؼ
لممنافسة غير المشروعة وأف كؿ التعريفات متفقة أف المنافسة غير المشروعة ىي القياـ 

،كما أف كؿ مف الصناعةو  ؿ والعادات الشريفة في التجارة تتنافى مع األصو بأعماؿ 
المصري نصا صراحة عمى اعتبار أف االعتداء عمى العبلمات يعد مف المشرع األردني و 

 المنافسة غير المشروعة. قبيؿ أعماؿ
 

 .المنافسة غير المشروعة عن غيرىا تمييز دعوى: ثانيا
 المنافسة غير المشروعة:المنافسة الممنوعة و  ـ1

المنافسة الممنوعة ىي التي المنافسة غير المشروعة،فبيف المنافسة الممنوعة و   الفقو يميز
المنافسة التي يمتنع  عةخاص كما تعد كذلؾ منافسة ممنو  صنموجب القانوف ب يحرميا

 . (1)عمى الشخص القياـ بيا بناء عمى التزاـ عقدي
المنافسة الممنوعة في كوف أف ىذه فرؽ بيف المنافسة غير المشروعة و يتضح العميو و 

لتجارة عمى الموظفيف ممنوعة بموجب نص في القانوف كحضر مزاولة ااألخيرة تكوف 
أف يكوف ناشئا عف ك ،في العقد ة بموجب اتفاؽكما قد تكوف المنافسة ممنوعالعمومييف، 
و ما يتضمنو عادة العقود الواردة عمى بيع المحؿ التجاري ىو  بعدـ المنافسة، التزاـ تعاقدي

لمتنازؿ إليو بعدـ يمتـز ايقع عمى األطراؼ المتعاقدة التزاـ بعدـ المنافسة فأو تأجيره حيث 
سة كااللتزاـ بعدـ المؤجر يمتـز المستأجر بعدـ منافسةو  ،منافسة البائع  تجارة مماثمة ممار

 أو المستأجر. المتجر المباع بجانب
 غير مشروعة  طرؽ  إلى استعماؿ البائع فتتحقؽ عندما يمجأ منافسة غير مشروعةال أما
أو   إليو،إثارة الخمط بيف منتجاتو ومنتجات البائع حتى يجذب زبائنو مشتري بأف يقـو الك

ف لسمعة ما عمى بيعيا بسعر معيف فيخالؼ أحد التجار ىذا االلتزاـ بعض المنتجي أف يتفؽ
 إلى   يؤدي مما   عميو المتفؽ   السعر  مف  بكثير  أقؿ  بسعر ويبيعيا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وى المنافسة غير المشروعة في القانوف األردني،مجمة القانوف واالقتصاد،جامعة (: حمو عبد الرحمف أبو الحمو، دع1) 

 .17،ص2004، 74القاىرة، عدد 



 

 

272 

القضاء قد يرى البعض أف الفقو و في ىذا الصدد .و (1)انصراؼ العمبلء عف غيره إليو
افسة البائع لممشتري في استقرا عمى أف عقد بيع المتجر بذاتو يتضمف شرط عدـ جواز من

ة إلى اتفاؽ صريح في عقد دوف حاجو  بالقرب مف المحؿ المباع، امة تجارة مماثمة إق
 .(2)ذلؾ وفقا ألحكاـ القواعد العامة التي تقضي بالتزاـ البائع بعدـ التعرض لممشتريالبيع،و 

معامبلت عادات والير المشروعة فإنيا تتحقؽ باستعماؿ وسائؿ مخالفة لمأما المنافسة غ
ذلؾ خاصة باستعماؿ وسائؿ تؤدي إلى إحداث التجارة، ويتحقؽ عة و شريفة في الصنالا

التي يقـو بيا  بيف المنشآت التجارية أو بيف المنتجات أو الخدمات سواء خمط أو لبس
 عمبلئو. منافس بقصد استقطاب

 السمعة التجارية لمنافس وذلؾب المساسيعد مف قبيؿ المنافسة غير المشروعة كما  
منشأتو أو منتجاتو أو بث الشائعات أو االدعاءات الكاذبة حوؿ عف طريؽ  بتشويييا
ير المشروعة وضع بيانات كاذبة  بغرض  مف قبيؿ المنافسة غأيضا يعتبر و  خدماتو،
ي جميورتضميؿ  طبيعة المنتجات أو طريقة مصدر أو في غمط حوؿ  ـعياقالمستيمكيف وا 

 .(3)صنعيا أو خصائصيا المميزة أو كمية المنتجات
تكوف أنيا  ROUBIERلعميد يرى ا غير المشروعة دعوى المنافسة تحديد نطاؽ وفي

ويخرج مف إطارىا المنافسة الممنوعة ،إذ  ممكنة عندما تكوف األفعاؿ متنافية مع الشرؼ،
ليست دعاوى فيي ال عمى مخالفة القانوف أو العقد  المتعمقة بيا تتأسس الدعاوىأف 

ينطمؽ جانب مف الفقو  .(4)د عمى مفيـو الشرؼمنافسة غير مشروعة ألنيا ال تعتم
بيف المنافسة الممنوعة والمنافسة غير المشروعة مف ثابتيف يعتبرىما مف أىـ أوجو  لمتمييز

 االختبلؼ بينيما وىما:
  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
كمية الحقوؽ،جامعة  ،مجمة الحقوؽ اـ المنافسة غير المشروعة في القانوف الكويتي،(: طعمة صعفؾ الشمري،أحك1)

 .وأنظر كذلؾ:19ص1995،مارس1الكويت،العدد
 .12،ص2000دار النيضة العربية،القاىرة، أشرؼ وفا محمد، المنافسة غير المشروعة في القانوف الدولي الخاص،

 .19مشروعة في القانوف الكويتي،المرجع السابؽ،صأحكاـ المنافسة غير ال طعمة صعفؾ الشمري (:2)
 .27صالمرجع السابؽ، ،صور الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة (: محمد األمير يوسؼ وىبو،3)

(4) : ROUBIER Paul, Droit de la propriété industrielle,op.cit.p482. 
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مشروعة  ىيالمنافسة  أف في حيف األصؿ ممنوعةالمنافسة الممنوعة ىي في  ػ أف1
ألحقت ضررا بالتاجر انحرفت عف حدودىا المشروعة و  تصبح غير مشروعة متىو 

 المنافس.
 ىو وجود نص في القانوف أو في ػأف األساس الذي تستند إليو دعوى المنافسة الممنوعة2

في حيف تستند دعوى المنافسة غير المشروعة إلى القواعد العامة في  العقد يقضي بذلؾ
 .(1)انوف المدنيالق
 المنافسة غير المشروعة.المنافسة الطفيمية و  ـ2

 لـ تأتي التشريعات بتعريؼ المنافسة الطفيمية عمى خبلؼ المنافسة غير المشروعة،
بأنيا فعؿ الغير  قد عرفيا  SAINT GAL Yves وبالرجوع إلى الفقو فنجد أف الفقيو 

التي أنجزىا  جيوداتالم ويستفيد مف كطفيمي عمى ركاب شخص آخر الذي يعيش
 .(2)وبسمعة اسمو ومنتجاتو

كؿ فعؿ أو أكثر يقدـ عميو تاجر أو صناعي سعيا  : "عمى أنيا األخر يعرفيا البعضو 
وراء االستفادة مف االنجازات الخاصة التي حققيا الغير،أو مف الشيرة التي اكتسبيا 

  .(3)"لـ يكف لديو نية إللحاؽ الضرر بوو  بصورة مشروعة،
دمات خويج منتجات أو منافسة الطفيمية استعماؿ عبلمة الغير لتر يعتبر مف قبيؿ الو 

فة ل ت صادي آخر استعماؿ العبلمة في قطاع اقت ،أي العبلمة عف تمؾ التي تغطييا مخ
لصناعة مشيورة  ذلؾ الذي تستخدـ فيو العبلمة،كاستخداـ عبلمة تجارية مختمؼ عف 
مف أعماؿ التطفؿ الذي  فيعد ذلؾ  نوعا  ،ةغذائيفي مجاؿ الصناعات الالسيارات مثبل 

 .(4)يستوجب التعويض
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .15دعوى المنافسة غير المشروعة في القانوف األردني، المرجع السابؽ،ص (: حمو عبد الرحمف أبو الحمو،1)

(2) : « Le fait pour un tiers de vivre en parasite dans le sillage d’un autre,en profitant des 

efforts qu’il a réalisés et de la réputation de son nom et de ses produits » .SAINT-GAL 

Yves, Protection et défense des marques de fabrique et concurrence déloyale,op.cit.pw9.   
 .75صالمرجع السابؽ،  (: جوزؼ نخمة سماحة،المزاحمة غير المشروعة،3)

 .294المرجع السابؽ،ص ،الحماية القانونية لمعبلمة التجارية(:  ياسر سيد الحديدي، 4)
 



 

 

274 

أي ،حدث خارج إطار تخصيص العبلمةتىي منافسة عميو يتضح أف المنافسة الطفيمية و 
المنافسة رفض قبوؿ فكرة  القضاء الفرنسي و فإفحسب بعض الفق. و خارج إطار المنافسة
دعوى  رابطة المنافسة، إذ أنو في إطار فييا الحاالت التي تنتفي غير المشروعة في

تكوف ىناؾ منافسة قائمة بيف المدعى والمدعى عميو  فترض أفالمنافسة غير المشروعة ي
عميو فمف لمدعى عميو.و ايعرضيا  مماثمة أو مشابية لتمؾ التيمنتجات وأف األوؿ  يبيع 

العبلقات  الواقعة في إطارالتصرفات  عمى المنافسة الطفيميةفكرة غير المناسب تطبيؽ 
نما يمكف تطبيقياو  .التنافسية  عمى األفعاؿ الخاطئة التي تحدث خارج اإلطار التنافسي. ا 

 
لطفيمي محكمة السيف التجارية ىذه الفكرة مجاؿ التمييز بيف المنافسة والتصرؼ اطبقت و 

"توجد تصرفات طفيمية في كؿ الحاالت  1960ديسمبر لسنة  01في حكميا الصادر في 
السمعة عمؿ عمى االستفادة مف الشيرة و و  التي ال يقصد فييا التاجر اإلضرار بالغير،

الطيبة المكتسبة شرعا لمغير دوف أف يؤدي ذلؾ إلى تبعة حدوث اختبلط بيف المنتجات أو 
 .(1)الدعاءات المذكورة تكوف ما يسمى حينئذ بالمنافسة الطفيمية"بيف المنشأة فيذه ا

 
جانفي 4قانوف  مف 16المادة  تطفؿ فييبلحظ أف المشرع الفرنسي قد كرس نظرية الو 

 ىكذا فإف العبلمة ذات السمعة تكوف محمية خارج إطار مبدأ تخصيصو  ،(2)1991
،إذ يكفي الفعؿ الغير ةـ مسؤوليكما أنو ليس مف الضرورة إثبات وجود خطأ لقياالعبلمة.

العبلمة،أما العبلمة المشيورة فيي محمية في نطاؽ تخصيص  ؿالمادي أي استعما
 العبلمة.

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .192صالمرجع السابؽ،،شروعةصور الخطأ في دعوى المنافسة غير الم محمد األمير يوسؼ وىبو، (:  عف:1)

مف تقنيف الممكية الفكرية الفرنسي، وبمقتضاىا فإف استعماؿ عبلمة تتمتع بسمعة  5 -713(: والتي أصبحت المادة 2)
عالية عمى منتجات أو خدمات غير مشابية أي مختمقة عف المنتجات و الخدمات المبينة أثناء إيداع العبلمة  يرتب 

مف يستخدميا إذا كاف مف شأنيا األضرار بمالؾ العبلمة أو إذا كاف ذلؾ االستعماؿ يشكؿ المسؤولية المدنية لكؿ 
استغبلؿ غير مبرر ليذه األخيرة، وىذا يعد تكريسا لنظرية المنافسة الطفيمية ،التي يسعى  فييا الشخص إلى االستفادة  

 .وحؽ ممؿ يستوجب قياـ مسؤوليتمف السمعة  التي اكتسبتيا عبلمة الغير الستعماليا في نشاطو دوف وجو 
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 المنافسة غير المشروعة. ـ المنافسة االحتيالية و 3
أو االدعاءات  ،فسة التي تستعمؿ فييا وسائؿ الغشالمنافسة االحتيالية ىي تمؾ المنا

 الكاذبة ألجؿ تحويؿ زبائف الغير أو محاولة تحويميـ.
 

 الثاني الفرع

 شروطياو  مشروعةاألساس القانوني لدعوى المنافسة غير ال
تبيف مما سابؽ أف المنافسة غير المشروعة تكمف في القياـ بتصرفات وأفعاؿ مخالفة 

فما ىو األساس القانوني الذي تستند لمعادات والممارسات الشريفة في التجارة والصناعة 
 إليو)أوال( وفيما تكمف شروط قياميا)ثانيا(.

 .لمشروعةاألساس القانوني لدعوى المنافسة غير ا: أوال
المسؤولية التقصيرية )الفعؿ الضار( كأساس  عمى اعتمادالقضاء المقارف يتفؽ الفقو و 

بعض الفقو ،إذ اسند القضاء و (1)النسجاميا معيا قانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة
مف القانوف المدني  1382الفرنسي دعوى المنافسة غير المشروعة إلى نص المادة 

  :عمى أفتنص  التيالفرنسي و 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ذىب الفقو الى وضع العديد مف النظريات غير أنو لـ تحديد األساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة ل: (1)

لفقو إلى تأسيس دعوى المنافسة غير المشروعة عمى مف ا بجاميا مع ىذه األخيرة.حيث ذىب جانلعدـ انس يؤخذ بيا 
،فعنصر العمبلء  عمى أساس أنيـ قريبيف إلى حد ما مف الماؿأي ممكية التاجر عمى زبائنو ،، أساس الحؽ في الممكية

 دعوى المنافسة، أو العنواف التجاري ،فالتجاري كالعبلمة التجارية،أو االسـ التجاريكأي عنصر مف عناصر المحؿ ىو 
. غير أنو يؤخذ عمى ىذه غير المشروعة وجدت لحماية عنصر الزبائف)العمبلء( باعتباره مف أىـ ركائز المحؿ التجاري

ذلؾ بحسب متغيرة و الالثابتة بؿ  ليس مف العناصرأف عنصر الزبائف  ، كمااعتبار الزبوف كالماؿ  ال يمكف النظرية أنو
تناقض و الماؿ الذي يحميو في ممكيتو إذ مف شروط ىذا الماؿ أف ي المحؿ التجاري، الشيء الذيحجـ التعامؿ مع 

 دعوى المنافسة غير المشروعة يرى أف أساس أما الفقيو الفرنسي)جوسراف( .يكوف ثابتا و ممموكا ممكية تامة لمالكو
المجاالت في تكمف في تعسؼ التاجر في استعماؿ حقو، فالتاجر يممؾ كامؿ الحؽ في الدخوؿ في المنافسة مع غيره 

ا في استعماؿ الحؽ أف أي تجاوز في استخداـ ىذه الحرية يشكؿ تعسف غير االقتصادية و في مجاؿ الخدماتة و التجاري
 .أنظرمع دعوى المنافسة غير المشروعة ما ذىب إليو ال ينسجـ ىو اآلخر باعتبار أف  انتقد .و لقد قانونا الممنوح لو

 ص،القانوف األردني، المرجع السابؽ ، دعوى المنافسة غير المشروعة فيالحمو: حمو عبد الرحمف أبو  تفصيبل في ذلؾ
 .43، 42ص



 

 

276 

"كؿ فعؿ يصدر عف اإلنساف محدثا ضررا بالغير يمـز بالتعويض مف تسبب بو 
 مف القانوف المدني الجزائري التي تقضي بأف: 124التي يقابميا المادة و  ،(1)بخطئو"

يسبب ضررا لمغير يمزم من كان سببا في طئو و ا كان يرتكبو الشخص بخ" كل فعل أي
 حدوثو بالتعويض".

بأف كؿ  القائمة  النظرة القانونية نافسة غير المشروعة تجد أساسيا فيف دعوى المعميو فإو 
فالقواعد القانونية العامة عنو،  بالتعويض في إحداث ضرر لمغير يمـزبفعمو مف تسبب 

 .بخطئوالتعويض عف الضرر الذي تسبب و ، وىا عمى عاتؽ كؿ فردتضع التزاما عام
 تأسيس دعوى المنافسة غير ل ىذه القاعدة تعد كافيةحسب االجتياد الفرنسي فإف و 

روعة قيـ المسؤولية في المنافسة غير المشا تأساس أنيعمى  تأنتقد اغير أني المشروعة،
مقصود أو إلى االعتداد بالخطأ غير الوىذا ما أدى  ،عمى أساس الخطأ المقصود فقط

تأسيس ىذه الدعوى إلى مجمؿ نص  عميوو .(2) طأ الناتج عف إىماؿ أو عدـ الحذرالخ
 : التي تنص عمىمف القانوف المدني الفرنسي و  1383المادة 

"كؿ شخص مسئوؿ عف الضرر الذي يحدثو ليس فقط بخطاه بؿ أيضا بإىمالو أو عدـ  
 تبصره".

« Chacun est responsable du dommage qu’il a cause non seulement 

par son  fait,mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».  
 

 شروط دعوى المنافسة غير المشروعة. :ثانيا
المتمثمة في شروط، و ال مجموعة مف توافر دعوى المنافسة غير المشروعةتحريؾ ل يشترط

 ببية.شرط المنافسة ،الخطأ،الضرر و أخيرا رابطة الس
 شرط المنافسة. ـ1

 ،إذ يجب  المنافسةأساسي وىو يستوجب توافر شرط  لقياـ دعوى المنافسة غير المشروعة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (1) :« Tout fait quelconque de l’homme qui cause a autrui un dommage oblige celui par la 

faute de qui il est arrive a le réparer ».                                                                                   
أنظر في ذلؾ د/حمو عبد الرحمف أبو حمو، دعوى المنافسة غير المشروعة في القانوف األردني،المرجع  (:2)

 .44السابؽ،ص
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أطراؼ الدعوى في نشاطيـ االقتصادي، أي وجود منافسة بيف منافسة بيف  ىناؾتكوف  أف
ي أو في التجاري أو الصناع نفس قطاع النشاط سواء أكاف في القطاع طرفيف أو أكثر في
إذا كاف مف شأف ذلؾ التأثير عمى عمبلء  وحتى  في نشاط  مشابوقطاع الخدمات 
 .(1)المنافس األخر

ؼ شخص منافس مف طر صادرا  الفعؿ غير المشروع يكوف أف نافسةشرط الميقتضي ف
عادة ما يكوف الغرض ، فنشاطا مماثبل أو مشابيا وأف يمارس أطراؼ الدعوى  ضحيةلم

 .وعميو يمكف القوؿ أنو العمى عمبلء منافس ءىو االستيبل مف الفعؿ غير المشروع 
 .يف طرفيياببدوف وجود منافسة  مشروعةاللمنافسة غير لدعوى اوجود 

 :أنوRoubier يرى العميد و 
" ال نستطيع أف نتصور منافسة غير مشروعة إال بيف محبلت تجارية تزاحـ مف أجؿ  

رية مف نفس الطبيعة يجب في ىذه الحالة أف تكوف تصرفات المحبلت التجاو  الزبائف،
 .(2)حدود القدر الذي يغطي المنافسة" فيو 
واقعية  تخضع لمسمطة التقديرية لقاضي  و ىي مسألةالمنافسة مف عدم شرطمسألة توافر و 

 .(3)الموضوع
 ـ الخطأ 2 

يكوف أف إلى جانب شرط المنافسة يشترط أيضا لقياـ دعوى المنافسة غير المشروعة 
 (4)ىو "إخبلؿ بواجب قانوني مع إدراكو لما أخؿ بو" عرفو البعضىناؾ خطأ، والخطأ كما 

لخطأ في غير أف ا (5)سموؾ الرجؿ العادي" كما عرؼ عمى أنو" انحراؼ الشخص عف
ألف المنافسة في األصؿ تعتبر ممارسة  مفيـو آخرلو دعوى المنافسة غير المشروعة 

 طبقا لمبدأ حرية  ، فكؿ شخص حر في منافسة غيرة لجمب العمبلء مشروعة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .76صالمرجع السابؽ،،صور الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعةمحمد األمير يوسؼ وىبو، عف  (:1)

(1) : ROUBIER Paul, Droit de la propriété industrielle, op.cit.p 505 . 

. 49السابؽ،ص د/حمو عبد الرحمف أبو حمو، دعوى المنافسة غير المشروعة في القانوف األردني،المرجع أنظر: (:3)
 .3864387ص المرجع السابؽ،ص، الممكية الصناعية والتجاريةف، راجع أيضا صبلح زيف الديو 
 .778،ص1952(: عبد الرزاؽ السنيوري، الوسيط في شرح القانوف المدني،نظرية االلتزاـ،القاىرة،4)
 .183،ص1999ت الجامعية،الجزائر،الطبعة الثالثة، ديواف المطبوعا نادية فضيؿ، القانوف التجاري الجزائري، (:5)
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المنافسة غير أف المنافسة تصبح غير مشروعة إذا أخمت بقواعد  والصناعة،التجارة 
التقصيرية يشترط اإلخبلؿ  مفيومو في المسؤوليةفي حيف أف الخطأ حسب  ،الشريفة

 :الخطأ في نطاؽ دعوى المنافسة غير المشروعة بأنو البعض وقد عرؼبواجب قانوني.
كؿ عمؿ مف شأنو اإلخبلؿ بقاعدة قانونية سواء أكانت ناتجة عف قصد أو إىماؿ أو " 

ؿ غير قانونية أو منافية كـ عرؼ أنو "استعماؿ وسائ. (1)عدـ تبصر أو بقاعدة أخبلقية"
 .(2)لمعرؼ التجاري أو العادة التجارية"

ف منافس في كؿ عمؿ صادر م دعوى المنافسة غير المشروعةيتمثؿ الخطأ في  عميوو 
مف شأنو  ، و  و غير عمدي، وسواء كاف ىذا العمؿ عمديا أاإلضرار بالغير مف شأنو
وحتى  وقضاءفقيا  أو قاعدة أخبلقية.غير أف الشيء المتفؽ عميو قانونية بقاعدة اإلخبلؿ

في شأف تحديد معنى  ،بالنسبة لمتشريعات التي تطرقت إلى المنافسة غير المشروعة
وليس بقاعدة  القياـ بأفعاؿ مخالفة لمشرؼ والنزاىة في التجارة فيأنو يتمثؿ  الخطأ ىو

      .(3)قانونية
عديدة وال يمكف حصرىا ىذا ما يمكف استخبلصو مف بالنسبة لصور الخطأ فيي أما 

تعريؼ المنافسة غير المشروعة والتي يمكف أف يندرج في إطارىا العديد مف األفعاؿ كما 
 تجاري قد تظير حاالت أخرى تدخؿ في إطار المنافسة غيرالو مع التطور الصناعي و أن

وال يمكف أف ينظميا نص  المشروعة، إذ تعتبر مف األمور التي ال يمكف حصرىا،
التشيير و  فعؿ التشيير، فاعمو، ةالذي يرتب مسؤولي  خطأال ؿيعتبر مف قبيو .(4)تشريعي

اد ثقة أو سمعة شخص أو النية اليادفة إلى إفق"في إطار المنافسة غير المشروعة ىو 
إذ قد يمجأ تاجر إلى القياـ بأفعاؿ بقصد تحويؿ زبائف  (5)"منتجات أو خدمات منافس

طريؽ انتقاد  وذلؾ عف  التشيير بعبلمة العطور الفرنسية الشييرة،ومثاؿ ذلؾ ،منافس لو
 مما شركة عطور بتكميؼ مفوذلؾ إعبلنات في إحدى الصحؼ  وكالةنشرتو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .52(: حمو عبد الرحمف أبو حمو، دعوى المنافسة غير المشروعة في القانوف األردني، المرجع السابؽ،ص1)
 .184(: نادية فضيؿ، القانوف التجاري الجزائري، المرجع السابؽ،ص2)
 .3864387ص ص كية الصناعية والتجارية،المرجع السابؽ،صبلح زيف الديف،المم (:3)
 .133صالمرجع السابؽ،،صور الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة(: محمد األمير يوسؼ وىبو، 4)

 (5) :  MACCIONI Hérvé, L’image de marque,  Economica, Paris,1995,p 49.                      
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 يعد مف قبيؿ التشييرو شركة صاحبة اإلعبلف التي نشرتو.يرتب مسؤولية اليشكؿ خطأ و 
إذا كاف موضوع المبلحقة تقميد  بر التيديد بالمبلحقة القضائية خاصةنشر خ أيضا
االعتداء عمى االسـ التجاري، عة،كما يعتبر مف أعماؿ المنافسة غير المشرو . (1)عبلمة

كما .(2)،تحريض العماؿ ابيا السـ محؿ أخرذلؾ باتخاذ المحؿ المنافس اسما تجاريا مشو 
شأنيا إثارة الخمط في ذىف األعماؿ التي مف  يدخؿ في إطار المنافسة غير المشروعة كؿ
أو حؿ منافس لماتخاذ نفس االسـ التجاري ك ،العمبلء سواء فيما يتعمؽ بالمنشآت التجارية

، اسما مشابيا،أو فيما يتعمؽ بالمنتجات أو الخدمات كاتخاذ عبلمة مماثمة أو مشابية
الرجوع عمى المعتدي بدعوى  وذلؾ بغرض جذب العمبلء،وفي ىذه الحاالت يمكف

وبصفة عامة يمكف إجماؿ أعماؿ المنافسة غير المشروعة فيما .المنافسة غير المشروعة
 يمي:
 أو المنتجات أو الخدمات. الخمط بيف المنشآتإحداث المبس و ف شأنيا األعماؿ التي م -
 تنافسية. دؼ إلى إثارة االضطراب داخؿ مؤسساتاألعماؿ التي تي -
 األعماؿ التي تيدؼ إلى بث إشاعات أو ادعاءات مغايرة لمحقيقة و أعماؿ التحريض. -
 الضرر: ـ3

الفعؿ غير  ف ىناؾ ضرر ناشئ عفيكو يستوجب لقياـ دعوى المنافسة غير المشروعة أف 
، سواء أكاف الضرر أدبيا يمس بسمعتو التجارية ضد منافسوالمشروع الذي قاـ بو التاجر 

أو  كاف الضرر ماديا يمس بمنتجاتو، أو الة التشيير بمنتجاتو أو خدماتوكما في ح
  .(3)وذلؾ بتحويؿ الزبائف عف المحؿ التجاري خدماتو

حوؿ اشتراط الضرر   تبايف بيف آراء الفقياءو  يناؾ اختبلؼف (4)وحسب جانب مف الفقو
ف تـ اعتباره )الضرر( ركف أساسي مف في دعوى المنافسة غير المشروعة   ،حتى وا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .2244216لسابؽ،ص ص (: جوزؼ سماحة نخمة، المزاحمة غير المشروعة ،المرجع ا1)
 .186صالمرجع السابؽ، (: نادية فضيؿ، القانوف التجاري الجزائري،2)
(: أنظر في ذلؾ د/حمو عبد الرحمف أبو حمو، دعوى المنافسة غير المشروعة في القانوف األردني، المرجع 3)

 .59السابؽ،ص
 .62. 61(: المرجع نفسو،ص ص 4)
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ال يعتبر كذلؾ .فيناؾ عوى المنافسة غير المشروعة دإال أنو في المسؤولية المدنية أركاف 
فرؽ كبير بينيما ويظير ذلؾ خاصة مف حيث اليدؼ المتوخى مف إثبات الضرر،ففي 

دعوى المنافسة غير يكوف مف أجؿ التعويض،غير أنو في  المسؤولية المدنية دعوى
األخيرة، بؿ  مف قياـ ىذهوالوحيد ال يعتبر التعويض دائما اليدؼ األساسي   المشروعة

، لذلؾ يعتبر التعويض في المنافسة غير المشروعةغالبا ما يكوف اليدؼ ىو وقؼ أعماؿ 
 . ثانوي ىذه الدعوى جزاء

وعبلجية في نفس الوقت،دعوى  وقائيةىي دعوى  المنافسة غير المشروعةعميو فدعوى و 
عف استعماؿ  ،مثبل الكؼوقائية لكونيا تيدؼ إلى إيقاؼ أعماؿ المنافسة غير المشروعة

،أو وذلؾ لرفع االلتباس الذي يمكف يقع في أذىاف العمبلء  عبلمة مشابية لعبلمة المدعي
إجراء تعديؿ في االسـ التجاري الذي مف شأنو إثارة اختبلط بيف اسـ تجاري آخر تابع 

عبلجية باعتبارىا تيدؼ أيضا إلى تعويض الضرر الناتج  لمنافس،وتعتبر كذلؾ دعوى
أما دعوى المسؤولية المدنية فيي دعوى عماؿ المنافسة غير المشروعة.عف عمؿ مف أ

 عبلجية إذ تقوـ لجبر الضرر الذي لحؽ بالمتضرر.
فإف ذلؾ ال يكوف مف الصعوبة بالنسبة لممدعي في حالة الضرر وبالنسبة إلثبات الضرر 

نافسة المحقؽ والذي عمى أساسو تحكـ المحكمة بالتعويض. غير أف الضرر في دعوى الم
نما يكفي مجرد احتماؿ أو أنو سيقع فعبل و  أف يكوف محققا وال يشترط فيغر المشروعة  ا 

.غير ة لمنع وقوع الضرر في المستقبؿاتخاذ اإلجراءات البلزمو حتى تأمر المحكمة بوقوع
لكوف أف الضرر المراد إثباتو يتمثؿ في تحوؿ العمبلء  ،أنو ليس مف السيؿ إثبات ذلؾ

ف أحكاـ القضاء ال إلذا فتجاري أو عف المنتجات أو الخدمات، المحؿ الف ع وانصرافيـ
 مف الوقائع التي مف شأنيا اإلضراريتطمب إثبات الضرر الفعمي بؿ يستخمص 

 .(1)بالمدعي
 الضرر.العالقة السببية بين الخطأ و  ـ4

 ر،والضر  الكتماؿ عناصر قياـ المسؤولية المدنية يستوجب أف يتوافر إلى جانب الخطأ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
.وأنظر كذلؾ :صبلح زيف الديف، الممكية 101جوزؼ سماحة نخمة، المزاحمة غير المشروعة،المرجع السابؽ،ص (:1)

 .387الصناعية والتجارية ،المرجع السابؽ،ص
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 الذي تقوـ سة غير المشروعة تقـو عمى نفس األساسبما أف المنافالعبلقة السببية بينيما و 
الضرر، الخطأ و  عبلقة سببية بيف نو يشترط أف يكوف ىناؾعميو المسؤولية المدنية فإ

مف  وبناءا عمى ذلؾ تقـو دعوى المنافسة غير المشروعة إذا كاف الضرر ناتجا عف فعؿ
لى المحؿ التجاري المنافس كأف يكوف انصراؼ العمبلء إ،(1)أفعاؿ المنافسة غير المشروعة

 نتيجة إثارة الخمط في ذىف الجميور بيف المنتجات بتشبيو العبلمة.
لمشروعة ليس في دعوى المنافسة غير ابيف الخطأ والضرر غير أف إثبات عبلقة السببية 

مثبل  عمى صاحب العبلمة يقعف ،بعنصر تحويؿ الزبائف مف األمور السيمة، لكونو يتعمؽ
التأثير عمى حرية خيار أدى إلى  اـ منافسو باتخاذ عبلمة مشابية لعبلمتوقيأف يثبت أف 

العبلقة بيف فعؿ المنافسة والضرر الذي  إثبات ف واقعةإ (2)حسب جانب مف الفقوو و. زبائن
نظرا ال تستند  إلى عوامؿ ثابتة وسيمة التقويـ مف شأنو التأثير عمى حرية اختيار العمبلء 

في الغالب  االعتماد السببية يقتضي إثبات عبلقة فإفلذلؾ و  ،فإلى طبيعة عنصر الزبائ
فبل وجود مستقبمي المحتمؿ أو الضرر ال أما في حالةإلى قرائف بسيطة. مف األحياف

باعتبار أف ىذا األخير لـ  ،فعؿ المنافسة غير المشروعة والضررلرابطة السببية بيف 
ال المنافسة غير المشروعة و ؼ فعؿ مف المحكمة وقويقتصر طمب المدعي  ،(3)يتحقؽ بعد

بيف استخبلص رابطة السببية و  .لـ يتحقؽأف الضرر بما طمب التعويض إلى ذلؾ  يمتد
 .(4)بيا محكمة الموضوعتختص مف مسائؿ الواقع التي الفعؿ والضرر ىي 

 جزاءات دعوى المنافسة غير المشروعة.: ثالثا
صبلحية ى وقائية و ة غير المشروعة ىي دعو دعوى المنافس أشارنا أف ،فيي دعوى وقائية ا 
اؿ الجزاء المترتب عادة عف دعوى المنافسة غير المشروعة ىو وقؼ األعم باعتبار أف

زمة لمنع استمرار تمؾ البلاإلجراءات ذلؾ باتخاذ التي تشكؿ منافسة غير مشروعة و 
  ة،العبلم الضرر .إذ يمكف لممحكمة أف تحكـ بمنع استعماؿ عتجنب  وقو األعماؿ و 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .65حمو عبد الرحمف أبو حمو، دعوى المنافسة غير المشروعة في القانوف األردني ،المرجع السابؽ،ص (:1)
 .109(: جوزؼ سماحة نخمة، المزاحمة غير المشروعة، المرجع السابؽ،ص2)
 حمو، دعوى المنافسة غير المشروعة في القانوف األردني، المرجع السابؽ،ص صحمو عبد الرحمف أبو  (:3)
 .2694270محمد حسنيف، الوجيز في الممكية الفكرية، المرجع السابؽ،ص ص (:4)
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أو وقؼ استخداـ العنواف االلكتروني الذي يشكؿ عبلمة ممموكة لمغير، ويمكف أف يرتبط 
وتعتبر كذلؾ دعوى  .فيذ ما حكـ عميوبتن بغرامة تيديدية إللزاـ المدعى عميوذلؾ 

مسألة و  التعويضب  حيث يحكـ القاضيتحقؽ الضرر ذلؾ في حالة ويظير إصبلحية 
عادة ما كما أنو  ،(1)كؿ واقعةذلؾ تبعا لظروؼ و  لمقاضي تقديره تعود لمسمطة التقديرية

 .  لتقدير حجـ التعويض يستعاف بأىؿ الخبرة
 المطمب الثاني

وتحديد   لمشروعة عن دعوى التقميدلمنافسة غير اتمييز دعوى ا
 تمفةالمخ ىادوار أ

لحماية عف طريؽ دعوى ألنواع الحماية التي تحضى بيا العبلمة، أي ا بعدما تعرضنا
) الفرع بينيمامييز التوجب  ،دعوى المنافسة غير المشروعةوالحماية بمقتضى  التقميد

العبلمة  في إطار حمايةافسة غير المشروعة دعوى المنوتبياف الدور الذي تمعبو  األوؿ(،
 )الفرع الثاني(.

 الفرع األول
 نافسة غير المشروعة عن دعوى التقميدتمييز دعوى الم

عف حماية ىذه األخيرة عف طريؽ دعوى التقميد و صاحب الحؽ في العبلمة ل يمنح القانوف
ير أف الدعوييف وحسب ما تعرضنا إليو سابقا يظ ،دعوى المنافسة غير المشروعةطريؽ 

األساس القانوني والطبيعة  نجد مف حيث ،مف بيف أىـ أوجو االختبلؼ بينيما، و مختمفتيف
 )ثانيا( .القضائي ومف حيث االختصاص)أوال( 
 الطبيعة.من حيث األساس القانوني و : أوال

يظير الفارؽ بيف دعوى التقميد ودعوى المنافسة غير المشروعة في األساس القانوني لكؿ 
عميو ا حماية ىذه الحقوؽ،و موضوعيد أساسيا حقوؽ الممكية الفكرية و دعوى التقمينيما، فم
لمف يتمتع بحؽ حصري ىي الحماية التي يقررىا القانوف  األساس القانوني لدعوى التقميدف

 عمى الغير منافسةوجبيا يمتنع مالتي بالتجارية و عمى أحد حقوؽ الممكية الصناعية و 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .187نادية فضيؿ، القانوف التجاري الجزائري، المرجع السابؽ،ص (:1) 
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باستغبلليا بدوف ترخيص منو. وىذه الدعوى يمكف أف تكوف دعوى  صاحب ىذه األخيرة
القانوف  ير المشروعة فيو الجزاء الذي يرتبوسة غأساس  دعوى المناف أما مدنية أو جزائية. 

تعتبر كما سبؽ أف أشارنا التجارة،فالمنافسة قانونا والشرؼ في  النزاىةمف يخالؼ قواعد عمى 
 وىذا ما يرتبر مشروعة يمشروعة غير أنو تصبح غير مشروعة في حالة إتباع طرؽ غ

وعدـ االستمرار  عمو غير المشروع، إذ يقع عميو إصبلح الضرر الناتج عف فيافاعم ةمسؤولي
 .(1)فيو

عناصر الممكية  التقميد ىي جزاء االعتداء عمى حؽ الغير في ممكيتو عمى أحد دعوىوعميو ف
دعوى دعوى تفترض وجود حؽ حصري. أما وىي بذلؾ  ، العبلمة الصناعية بما في ذلؾ

إتباع أساليب وىو واجب عدـ اإلخبلؿ بواجب عاـ فيي جزاء المنافسة غير المشروعة 
وجود خطأ.وبناءا عمى  مخالفة لقواعد النزاىة والشرؼ في المنافسة ،وعميو فيي دعوى تفترض

ذلؾ يتضح أف األسباب التي تستند إلييا دعوى التقميد مختمفة عف تمؾ التي تستند إلييا دعوى 
القضاء  قاـ دعوى المنافسة غير المشروعةوباشتراط الخطأ لقياـ المنافسة غير المشروعة. 

نما أف  بتأسيسيا عمى قواعد المسؤولية المدنية،أما دعوى التقميد فيي ال تستمـز ثبوت خطأ، وا 
 يكوف ىناؾ اعتداء عمى حؽ حصري يحميو القانوف،فيي دعوى شبيية بالدعوى العينية التي

    .(2)األشياء المادية الواردة عمى ؽ الممكيةتحمى حقو 
فاألولى  عف دعوى التقميد مف حيث طبيعتيا، لمشروعةدعوى المنافسة غير اكما تتميز 

فإنيا  ، وحسب البعض اآلخر(3)دعوى مدنية خالصة ظمتأنيا نشأت و  حسب جانب مف الفقو
أنيا تعتبر مدنية لكونيا تقوـ عمى  باعتبار األخير ونساند ىذا الرأي .(4)دعوى مدنية وتجارية

وىي مف طبيعة تجارية أيضا باعتبارىا  ،المدنية ةنفس األساس الذي تقوـ عميو المسؤولي
المنافسة غير فعؿ مف أفعاؿ  وأف يكوف الخطأ ،يضا لقياميا أف تكوف ىناؾ منافسةأتفترض 

 المشروعة،أي القياـ بأعماؿ مخالفة لمنزاىة والشرؼ في المنافسة.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
.وأنظر 25صالمرجع السابؽ،،صور الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعةمحمد األمير يوسؼ وىبو،  (:1)

 .63كذلؾ:جوزؼ سماحة نخمة، المزاحمة غير المشروعة ،المرجع السابؽ ،ص
 .22صالمرجع السابؽ،، صور الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة محمد األمير يوسؼ وىبو،  (:2)
 .23لمرجع  نفسو،ص (: ا3)
 .63(: جوزؼ سماحة نخمة، المزاحمة غير المشروعة ، المرجع السابؽ ،ص4)

 



 

 

284 

المنافسة  دعوى يترتب عمى  وبناءا عمى ذلؾ. (1)طبيعة جنائيةمف ي يأما دعوى التقميد ف
والتي ال يمكف حصرىا  غير المشروعة ةلردع أفعاؿ المنافس المشروعة جزاء مدني غير 
فيترتب عمييا عقوبات جزائية وذلؾ لردع أفعاؿ التقميد عوى التقميد ،أما دلكثرتيا

  المنصوص عمييا حصرا في القانوف.
الدعوييف إذ يمـز لرفع دعوى  تختمؼ شروط  الطبيعي أف   فمف  الفوارؽ  ىذهكؿ   ومع

كشرط تسجيؿ العبلمة الكتساب الحؽ عمييا،وأف ترفع مف مالؾ  ،التقميد شروط معينة
مف اعتبرىا دى الصور التي نص عمييا المشرع و إح ا يمـز أف يتخذ االعتداء كم،العبلمة

ىذه الشروط بؿ كؿ لرفعيا  ى المنافسة غير المشروعة فبل تستوجبأما دعو .قبيؿ التقميد 
المدنية، باإلضافة إلى شرط  ةذات الشروط الواجب توافرىا في المسؤوليشترط لقياميا ي

الخطأ وعبلقة السببية بيف  ضررو  ،خطأ، ناؾ منافسةأف تكوف ىالمنافسة، أي يجب 
 .الضررو 
وفيما يتعمؽ بصاحب الحؽ في رفعيا،فعمى خبلؼ دعوى التقميد فإنيا مف حؽ كؿ  

  .صدرت منو ىذه األعماؿ مضرور مف المنافسة غير المشروعة أف يرفعيا ضد مف
فيذه ، وى التقميد دع ىي أوسع مجاال مف دعوى المنافسة غير المشروعةعميو يتضح أف و 

وذلؾ نظرا لمعقوبات الجزائية  ،لحاالت المنصوص عمييا في القانوفمقيدة با األخيرة
 ال يمكف حصرىاو ف حاالتيا متعددة إأما دعوى المنافسة غير المشروعة فالمترتبة عنيا، 

 .تدخؿ في إطار المنافسة غير المشروعة مع التطور قد تظير حاالت جديدة كما أنو
 .من حيث االختصاص: ثانيا

بيف دعوى التقميد ودعوى المنافسة غير المشروعة مف حيث االختصاص  ؼيظير االختبل
 فيما بيف تاجريف ترفع دعوى المنافسة غير المشروعةالقضائي الذي يعود لكؿ منيما. فبالنسبة ل

ف مف صاحب العبلمة أو مأماـ القسـ التجاري،أما دعوى التقميد فترفع  حوؿ نزاع تجاري
 وذلؾ أماـ  (2)المستفيد مف ترخيص استئثاري باالستغبلؿ ضد مرتكب جريمة التقميد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) :En ce sens voir TREFIGNY Pascale, L’imitation :Contribution à l’etude juridique des 

comportements referentiels,op.cit. p18. 

  (: يقصد بالتقميد كؿ صور االعتداء عمى الحقوؽ االستئثارية لصاحب العبلمة .2)
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ذا اختار المدعي أف يرفع دعوى التقميد، و (1)القسـ الجزائي أو أماـ القسـ المدني أماـ القسـ  ا 
أف يرفع في  لو الحؽلكف عيا مف جديد أماـ القسـ المدني و الجزائي فبل يجوز لو أف يرف

ذ رفعت دعوى التقميد أماـ القو دعوى المنافسة غير المشروعة. سـ الجزائي ثـ تبيف أف ا 
ال تعتبر سوى منافسة غير المشروعة فبل يجوز لمقسـ الجزائي أف األفعاؿ ال تشكؿ تقميدا و 

 .(2)يقضي في الدعوى
 الثاني الفرع

 مفة لدعوى المنافسة غير المشروعةاألدوار المخت
وبحماية مدنية   ا فيما سبؽ أف العبلمة تتمتع بحماية جزائية عف طريؽ دعوى التقميدأشارن

 عف طريؽ دعوى المنافسة غير المشروعة،وأف ىذه األخيرة ىي أوسع مجاال مف الثانية،

إذ  فيذا يعني أف العبلمة تتمتع بحماية أوسع بمقتضى دعوى المنافسة غير المشروعة.   
في  )أوال(جانب دعوى التقميد،فيي مف ناحية  قد تكوف أصمية مختمفة إلى أدوار تمعب

التشريع الخاص بالعبلمات التدخؿ لحماية الحؽ في  ال يستطيع فيياالحاالت التي 
اكتماؿ عناصر جريمة حالة عدـ اكتماؿ شروط رفع دعوى التقميد أو عدـ العبلمة،أي في 

كدعوى إضافية أو تكميمية مشروعة دعوى المنافسة غير ال تكوف مف ناحية أخرى،و التقميد
 التقميد)ثانيا(. دعوىبجانب 

 .صيل لدعوى المنافسة غير المشروعةالدور األ: أوال
في حالة عدـ إمكانية إقامة دعوى دعوى المنافسة غير المشروعة يظير الدور األصيؿ ل

 الذي ال يستطيع التذرع بحؽيي دعوى مخولة لمشخص التقميد لعدـ توافر شروطيا، ف
وقياـ صاحبيا باستعماليا  عدـ تجديد العبلمة، أو عدـ تسجيميا كما في حالة ،(3)حصري

 فبل يستطيع فييا الشخص ممارسة حقو في رفع دعوى التقميد إال بعد إتماـ إجراءات 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية فإف المشرع جعؿ مسألة  09-08قانوف رقـ (: غير أنو بصدور 1)
مف  32/6االختصاص في منازعات الممكية الفكرية إلى األقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكـ.راجع المادة

 دارية، المرجع السابؽ.المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإل 2008فبراير  25المؤرخ في  09-08قانوف رقـ 
 .22ص المرجع السابؽ،، صور الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة(: محمد األمير يوسؼ وىبو، 2)
بالعنواف االلكتروني، المرجع حماية العبلمات التجارية عبر األنترنت في عبلقتيا (: شريؼ محمد غناـ، 3)

 . 338السابؽ،ص
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 يا تجاه الكافة،أو في حالة عدـ  اكتماؿ عناصرب جالتسجيؿ والنشر حتى يمكف االحتجا
جريمة التقميد ،كعدـ توافر القصد الجنائي مثبل،غير أف صاحب العبلمة في ىذه الحاالت 

فس األمر يطبؽ .ونالمشروعة غير المنافسة دعوى يستطيع حماية عبلمتو عف طريؽ
ؼ صاحب طر  فيمكف رفع دعوى المنافسة غير المشروعة مف ،عمى شبكة األنترنت

ليذه مالكي العناويف االلكترونية المماثمة أو المشابية  العبلمة غير المسجمة ضد
مثبل  التقميد جريمةلعدـ توافر عناصر فصدور الحكـ برفض الدعوى الجزائية .(1)العبلمة
مف اعتبارىا  لجية المختصة في المسائؿ التجارية مف النظر في األفعاؿ ذاتيا اال يمنع 
شروعة متى توافرت شروطيا، كأف يستند صاحب العبلمة مثبل أف تقميد غير م منافسة

الغاية في كؿ مف فاختبلؼ السبب و العبلمة أدى إلى إثارة الخمط في ذىف المستيمؾ. 
الصادر لحكـ تأثير ا يؤدي إلى عدـ  دعوى المنافسة غير المشروعة دعوى التقميد و

 .(2)نتيجة احدييما عمى األخرى
 لتكميمي لدعوى المنافسة غير المشروعة.الدور ا: ثانيا
في حالة توافر شروط رفعيا إلى  الدور التكميمي لدعوى المنافسة غير المشروعة يظير

دعوى المنافسة غير  إذ في ىذه الحالة توفر جانب توافر شروط رفع دعوى التقميد،
ا مف دعوى المشروعة لمالؾ العبلمة حماية تكميمية إلى جانب الحماية التي يحصؿ عميي

اذ نفس العبلمة كاسـ يقـو المقمد بتقميد العبلمة محؿ الحماية ويقـو أيضا باتخالتقميد .كأف 
رفع  ففي ىذه الحالة يمكف لصاحب العبلمة  ،طريقة اإلشيارأو أف يقمد  ،تجاري لمحمو
لوقوع   دعوى المنافسة غير المشروعةلتحقؽ جريمة تقميد العبلمة، ورفع  دعوى التقميد

المتمثؿ في اتخاذ العبلمة كاسـ تجاري والذي مف فعؿ المشكؿ منافسة غير مشروعة ال
 شأنو إثارة الخمط في ذىف الجميور .

إال إذا  توفر الحماية التكميمية لمعبلمة ال المشروعة غير المنافسة دعوىمع اإلشارة أف 
الجمع بيف  فيمكف.استندت إلى وقائع تختمؼ عف تمؾ التي تستند إلييا دعوى التقميد 

 العبلمة  تقميد  يقترف  كأف ،(3)ذاتيا  باألفعاؿ  التذرع  عدـ شرط  الدعوييف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .338(: المرجع نفسو،ص1)
 .64سابؽ ،صجوزؼ سماحة نخمة، المزاحمة غير المشروعة،المرجع ال: (2)
  =.و أنظر كذلؾ :66،صالمرجع نفسو (:3)
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أو تقميد  صاحب العبلمةمشروع  في  ير مشروعة كمحاولة بث االضطراببأعماؿ منافسة غ
األفعاؿ الداخمة في ف معا كؿ عف أف ترفع الدعوييوفي ىذه الحالة يجوز شكؿ المنتوج،

 .(1)موضوعيا
ط كؿ متى توافرت شرو نافسة غير المشروعة إقامة دعوى التقميد مع دعوى الم وعميو يجوز

 الخيار بيف الدعوييف، باإلضافة إلى إمكانية الخاصة ليا، منيما فتخضع كؿ دعوى لؤلحكاـ
لممعني إقامة ثبلث دعاوى مختمفة معا،دعوى المنافسة غير مشروعة و دعوى  كما وأف

 . (2)ا تجاريا في آف واحد اسما تجاريا و عنوانفي حالة استعماؿ تسمية كعبلمة و  التقميد كما
أخيرا يمكف القوؿ أف العبلمة تحضى بحماية مزدوجة،مف جية حماية قانونية خاصة و 

وذلؾ عف طريؽ دعوى التقميد  التي تعد أساس الحماية الجنائية،بلمات و ينظميا قانوف الع
 ىي حماية مقررة لصاحب الحؽ الحصري عمى العبلمة.و 
طريؽ  دعوى المنافسة غير المشروعة التي يمكف رفعيا مف جية أخرى حماية مدنية عف و 

ذلؾ لمحصوؿ عمى تعويض و  ،رر مف جراء االعتداء عمى العبلمةمف أي شخص لحقو ض
مناسب عف األضرار البلحقة بو و إيقاؼ أو تجنب األفعاؿ التي تعد مف قبيؿ المنافسة غير 

 المشروعة.
ستطيع التذرع بحؽ حصري كصاحب العبلمة تظير أىمية الحماية المدنية بالنسبة لمف ال يو 

غير المسجمة ،أو التي انتيت مدة حمايتيا و لـ يتـ بعد تجديدىا،و كذا في حالة عدـ توافر 
شروط لتحريؾ دعوى التقميد،إذ تشكؿ)دعوى المنافسة غير المشروعة(وسيمة الستيفاء 

ذلؾ ط التجارية و المشروعة في األوسا حقوقيـ،و خاصة مع انتشار أعماؿ المنافسة غير
 بيدؼ استحواذ العمبلء و كسب أكبر قدر مف األرباح .

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

=PASSA Jérôme , Marques et concurrence dèloyale, jurisclasseur « Concurrence-

consommation »Fasc 7550,Edition Jurisclasseur, Paris,1996,pp16 .18.                                     
 وأنظر كذلؾ:.25صالمرجع السابؽ،، صور الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعةمير يوسؼ وىبو، محمد األ (:1)

WAGRET Frédéric et WAGRET Jean-Michel, Brevets d’invention, Marques et propriété 

industrielle, op.cit.p99. 
  .65المرجع السابؽ ،صجوزؼ سماحة نخمة، المزاحمة غير المشروعة، : (2)
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 المطمب الثالث
حماية العالمة عن طريق دعوى المنافسة  موقف المشرع الجزائري من

 غير المشروعة
تحديد أساسيا وشروط شروعة و ر الميدعوى المنافسة غمفيـو بعدما تعرضنا إلى 

وأف معظـ التشريعات قامت بتأسيسيا عمى  يا مف طبيعة مدنية وتجارية ا،فنبلحظ أنقيامي
فما ىو موقؼ المدنية التي تستوجب الخطأ والضرر والعبلقة السببية، ةأساس المسؤولي

 المشرع الجزائري مف كؿ ذلؾ؟
لمكرس االصناعة و حرية التجارة و  بعد انتياج الجزائر نظاـ اقتصاد السوؽ القائـ عمى مبدأ

بغرض تنظيـ و االقتصادييف دستوريا و الذي يترتب عنو حرية المنافسة بيف المتعامميف 
 (1)المتعمؽ بالمنافسة 1995جانفي  25المؤرخ في 06-95ىذه األخيرة صدر األمر رقـ 

 (2)،المتعمؽ بالمنافسة2003يوليو 19المؤرخ في  03-03الذي ألغي بموجب األمر رقـ و 
،المتعمؽ 2008يونيو25المؤرخ في  12-08ب القانوف رقـ المتمـ بموجالمعدؿ و 
 .(3)بالمنافسة

،حيث أف اليدؼ مف  المبلحظ في ىذه القوانيف أنيا لـ تتطرؽ لممنافسة غير المشروعةو  
ادي تفشروط ممارسة المنافسة في السوؽ و المذكور أعبله ىو تحديد  03-03األمر رقـ 

قصد زيادة الفعالية  جميعات االقتصادية،مراقبة التكؿ ممارسات مقيدة لممنافسة و 
وفي غياب قانوف خاص بالمنافسة . (4)تحسيف ظروؼ معيشة المستيمكيفاالقتصادية و 

غير المشروعة فقد ترؾ أمرىا لمقضاء والقواعد العامة التي تحكـ المسؤولية التقصيرية.إذ 
األخيرة وذلؾ عمى تقـو عميو ىذه  كانت المنافسة غير المشروعة تقـو عمى األساس الذي

 مف التقنيف 1383و 1382المواد  والتي تقابميا (5)مف التقنيف المدني الجزائري 124المادة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .)ممغى( 1995 فيفري 22،الصادر بتاريخ 09ج ر عدد  (:1)
 .)معدؿ ومتمـ(2003-07-20،الصادر في43ر عددج  (:2)
 .2008يوليو 02،الصادر في 36ج ر عدد (:3)
 .،المرجع السابؽتعمؽ بالمنافسة،الم03-03المادة األولى مف أمر رقـ  (:4)
 التي تقضي بأف: (:5)

 ض"." كؿ فعؿ أيا كاف يرتكبو الشخص بخطئو و يسبب ضررا لمغير يمـز مف كاف سببا في حدوثو بالتعوي
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د الذي يحد 2004يونيو23،المؤرخ  في 02-04إلى غاية صدور قانوفالمدني الفرنسي 
الذي غير مف طبيعتيا)المنافسة غير  (1)القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية

لى جانب ذلؾ صدور و  المشروعة(. أوت سنة  15مؤرخ في  06-10قانوف رقـ الا 
 إذف ففيما تتمثؿ .(2)المشار إليو آنفا 02- 04رقـ يعدؿ ويتمـ القانوف الذي ،2010

ما ىي الجزاءات و  (،األوؿ )الفرع ؟القانوف ىذا وعة حسب حاالت المنافسة غير المشر 
 (.الثاني )الفرععمييا  التي رتبيا المشرع

 الفرع األول
 المنافسة غير المشروعة حاالت

لـ  نوانوف المنافسة فإرجوع إلى  قنو بالبتعريؼ المنافسة غير المشروعة فإ فيما يتعمؽ
قانوف  وال (3)وال األعماؿ الداخمة في إطارىا يتضمف تعريفا لممنافسة غير المشروعة

العبلمات التشريع الخاص بمممكية الفكرية ،إذ أف العناصر األخرى ل العبلمات،وال قوانيف
ا التفاقية الحماية المدنية لمعبلمة غير المسجمة باستثناء العبلمات المشيورة طبق رلـ يقر 

تفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ وطبقا ال (4)باريس لحماية الممكية الصناعية
 وذلؾ عندما نص المشرع أف مثؿ ىذه العبلمات أي المشيور  (5)الممكية الفكرية )تريبس(

تستثنى مف التسجيؿ  وأف صاحب العبلمة المشيورة في الجزائر يمكف لو إبطاؿ عبلمة 
مماثمة أو مشابية لعبلمتو وتـ استعماليا عمى منتجات أو خدمات مماثمة أو  إذا كانت
 أو حتى مختمفة لمنتجاتو أو خدماتو ومف شأنيا إثارة الخمط في ذىف الجميور. مشابية

إال أنو بالرجوع إلى القانوف المتعمؽ بتحديد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية 
التجارية التي تقـو بيف نزاىة الممارسات ومبادئ شفافية و  الذي ييدؼ إلى تحديد قواعدو 
 حماية  وكذا ،ستيمكيفالمو  ىؤالء   وبيف االقتصادييف  عواف األ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
 متمـ()معدؿ و  2004 يونيو 27،الصادر في 41ج ر عدد (:1)
 .2010أوت  18،الصادر بتاريخ 46(: ج ر العدد 2)
 ،المتعمؽ بالمنافسة، المرجع السابؽ.03-03أمر رقـ (:  3)
باريس لحماية  مف اتفاقية )ثانيا(6المتعمؽ بالعبلمات، والمادة  06-03مف األمر رقـ  7مف المادة  8(:أنظر  الفقرة 4)

 الممكية الصناعية.
 ماية الدولية لمعبلمة.  (: راجع أدناه حوؿ الح5)
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عبلموالمستيمؾ و  يبلحظ أف المشرع الجزائري  تعرض إلى الممارسات التجارية غير  (1)ا 
 التي  تعتبر مف قبيؿ المنافسة غير المشروعة.و  ،(2)النزيية

الفة حيث نص المشرع الجزائري أنو تمنع كؿ الممارسات التجارية غير النزيية المخ
التي مف خبلليا يتعدى عوف اقتصادي عمى مصالح عوف أو ة و لؤلعراؼ التجارية النظيف

يضيؼ أنو تعتبر ممارسات تجارية غير نزيية في و  .(3)عدة أعواف اقتصادييف آخريف
مفيوـ أحكاـ ىذا القانوف،السيما منيا الممارسات التي يقوـ مف خبلليا العوف االقتصادي 

 بما يأتي:
معمومات سيئة تمس بشخصو أو بمنتجاتو ػ تشويو سمعة عوف اقتصادي منافس بنشر 1

 أو خدماتو،
ػ تقميد العبلمات المميزة لعوف اقتصادي منافس أو تقميد منتجاتو أو خدماتو أو اإلشيار 2

أوىاـ في ذىف و قصد كسب زبائف ىذا العوف إليو بزرع شكوؾ  الذي يقـو بو،
 . (4)لخاالمستيمؾ....

 بالنظر إلى الوسائؿ تجارية غير النزييةعميو فالمشرع الجزائري عرؼ الممارسات الو 
 تقميد العبلمات المميزة لعوف اقتصادي منافس أو منيا كما سمؼ الذكر أعبله،المستعممة و 

بذلؾ يمكف القوؿ أف المنافسة غير المشروعة ىي لجوء  و تقميد منتجاتو أو خدماتو.
عراؼ التجارية مخالفة لؤلعادة ما يكوف منافس إلى القياـ بتصرفات أو أفعاؿ و  شخص

 متعديا بذلؾ عمى مصالح منافسيو.الشريفة والنزيية 

المشار إليو أعبله أف المشرع قاـ بتعداد األفعاؿ التي تعتبر  02-04يتضح مف القانوف و  
التي جاءت عمى و  ممارسات تجارية غير نزيية أو مف أفعاؿ المنافسة غير المشروعة

مف  27وى نص المادة بارة  "السيما" في فحذلؾ الستعمالو عو  سبيؿ المثاؿ ال الحصر
حاالت المنافسة غير المشروعة، كما  القانوف نفسو وىو إقرار منو أنو ال يمكف حصر كؿ

 أنو قد تظير حاالت أخرى مع التطور الصناعي والتجاري.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المطبقة عمى الممارسات التجارية، المرجع السابؽ. ، يحدد القواعد02-04ر المادة األولى مف القانوف رقـ (: أنظ1)
 .المرجع نفسو، 02-04مف القانوف رقـ  27و المادة 26المادة  (:2)
  المرجع نفسو. ،02-04القانوف رقـ  مف 26أنظر المادة  (:3)
 المرجع نفسو.، 02-04القانوف رقـ  مف 27 ظر المادة أن (:4)
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)ثانيا( مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية المشار إلييا 10بالرجوع إلى المادة و 
القانوف رقـ مف قبيؿ المنافسة غير المشروعة،و أعبله فيما يتعمؽ باألفعاؿ التي تعتبر 

السالؼ الذكر بالنسبة لؤلفعاؿ التي تعتبر ممارسات تجارية غير نزيية،فيمكف  02ػ04
 إجماؿ أىـ األفعاؿ التي تعتبر مف قبيؿ المنافسة غير المشروعة في األفعاؿ اآلتية:

أو  بمنتجاتوالتي تيدؼ إلى تشويو سمعة منافس تمس بشخصو أو  األفعاؿ -
 .02-04مف القانوف رقـ 27/1المادة  ىذا ما تناولو المشرع الجزائري فيو ،خدماتو

و لقد نص عمييا المشرع في المادة  المستيمؾ فعاؿ تيدؼ إلى إثارة الخمط في ذىف األ -
 .02ػ-04مف القانوف رقـ  27/2
 .02-04مف القانوف رقـ 746 /27قد تناوليا المشرع في المادة و أفعاؿ االضطراب  -
استعماؿ أفعاؿ مخالفة لمعادات  عميو يمكف القوؿ أف المنافسة غير المشروعة ىيو 
ىو ما مف شأنو أف يشكؿ اب زبائف الغير، و ذلؾ بيدؼ تحويؿ واجتذرؼ والنزاىة و الشو 

 عادة قؽ يتح بالعبلمات فإف االعتداء عمييا وفيما يتعمؽ بالمنافسيف اآلخريف. ضرر
يعد مف قبيؿ المنافسة غير المشروعة مثبل اتخاذ عبلمات مف شأنيا إحداث خمط التقميد،و ب

العمبلء.كما تعتبر األخيرة وسيمة لتمييز المنتجات وكسب مع غيرىا باعتبار أف ىذه 
. مف أفعاؿ المنافسة غير مشروعة االدعاءات التي مف شأنيا نزع الثقة في عبلمة منافسة

ف المشرع فإ عمى الممارسات التجارية، المحدد لمقواعد المطبقة 02-04طبقا لمقانوف رقـ و 
 زييةالجزائري اعتبر فعؿ تقميد العبلمات المميزة مف قبيؿ الممارسات التجارية غير الن

   (les signes distinctifs)والعبلمات المميزة التي قصد بيا المشرع ىي اإلشارات المميزة
عقوبات  لقد رتب عمى تقميدىاو  ،(1)...العبلماتو  والتي تضـ األسماء والعناويف التجارية

وفقا لمتشريع  في حيف أف تقميد العبلمات يعتبر جريمة معاقب عمييا جزائيا ،جزائية
بمفيومو  "التقميد" ،فيؿ يقصد بو فعؿ كما يجب البحث عف قصد المشرع مف .االخاص بي

 بالحقوؽ بالعبلمات،  بأنو  كؿ  مساس   الخاص التشريع   في  تناولو كما   الواسع
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مارسات التجارية،المرجع السابؽ.يحدد القواعد المطبقة عمى الم ،02-04قانوف رقـ مف ال 27المادة  مف 2(: الفقرة 1)
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التقميد "تشبيو العبلمة". باعتبارىا  مف العبلمة المسجمة أـ يقصد ب االستئثارية لصاحب
األفعاؿ األكثر انتشارا إذ عادة ما يمجأ المعتدي إلى اختيار عبلمة شبيية بعبلمة الغير 

. وفعؿ إثارة االختبلط لجذب الزبائف الخمط وااللتباس في ذىف الجميور إثارة وذلؾ بقصد
،كما أف تقميد اإلشارات المميزة األخرى كاالسـ المنافسة غير المشروعة يعد مف أفعاؿ

 .التجاري مثبل يعد فعؿ مف أفعاؿ المنافسة غير المشروعة

القواعد المطبقة  يحدد ،02-04مف القانوف رقـ  27وبالرجوع إلى النص الفرنسي لممادة  
 (1)"قصد مف التقميد " تشبيو العبلماتيبلحظ أف المشرع قد  عمى الممارسات التجارية

التشريع الخاص بالعبلمات،وفعؿ مف أفعاؿ  بمقتضىجريمة  وعميو يعتبر فعؿ التقميد.
المطبقة عمى  يحدد القواعد الذي 02-04المنافسة غير المشروعة بمقتضى القانوف رقـ 

  .مارسات التجاريةالم
غير أف العبلمة المقصودة في التشريع الخاص بالعبلمات والمعنية بالتقميد ىي العبلمة 

 06-03المسجمة،بحيث أف ىذه األخيرة تحضى بحماية جزائية ومدنية بمقتضى األمر 
المذكور أعبله فمـ يخص بالذكر العبلمة  02-04القانوف رقـ  المتعمؽ بالعبلمات،أما في

 وفقا ليذامف التقميد مة، بالتالي تحضى العبلمة المسجمة والغير المسجمة بحماية المسج
  القانوف.وبما أف المشرع أقر بإلزامية اتخاذ عبلمة وتسجيميا،فإف العبلمات المسجمة
 والعبلمات المشيورة ىي التي تحضى بحماية مف المنافسة غير المشروعة. أما الحماية

 لتقصيرية فتحضى بيا العبلمة المسجمة والعبلمة الغير المسجمة.ا ةالمدنية وفقا لممسؤولي

 الفرع الثاني
 الجزاءات المطبقة عمى الممارسات التجارية غير النزيية

كما سبؽ اإلشارة أف المشرع الجزائري اعتبر فعؿ تقميد العبلمات المميزة مف قبيؿ 
 المشرع  يبلحظ أفوبذلؾ  جزاءات.ورتب عمييا الممارسات التجارية غير النزيية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مف القانوف نفسو ىو كاآلتي:  27(: والنص الفرنسي لمفقرة الثانية مف المادة 1)

Au sens des dispositions de la presente loi sont considérées comme pratiques par lesquelles 

un agent économique:….2) Imite les signes distinctifs d’un agent économique 

concurrent….. 
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 اعتبر أفعاؿ المنافسة غير النزيية بصفة عامة أفعاؿ مجرمة باعتباره أنو رتب عمييا

المشرع مف تجريـ ىذه األفعاؿ رغـ أنيا لـ تصؿ إلى  يطرح التساؤؿ عف غرضعقوبات.و 
الخطورة التي يستوجب فييا تجريميا،باإلضافة أنو يجب حصر األفعاؿ التي توقع حد 

عمييا عقوبات جزائية لتقييد القاضي بما أنيا تتضمف عقوبة سالبة لمحرية،الشيء الذي لـ 
باعتبارىا أفعاؿ  يفعمو المشرع،باعتبار أف أفعاؿ المنافسة غير المشروعة ال يمكف حصرىا

 .لممسؤولية المدنيةلذلؾ فكاف مف األحسف أنو لو تركيا خاضعة  ينةالم تمخالفة ألخبلقيا
ىناؾ ازدواجية في العقوبات المسمطة عمى فعؿ تقميد العبلمات،فمف كما أنو يبلحظ أف  

مف جية أخرى و  المتعمؽ بالعبلمات، 06-03جية نجد العقوبات التي تضمنيا األمر رقـ 
تتمثؿ مطبقة عمى الممارسات التجارية،و لالذي يحدد القواعد ا 02-04القانوف رقـ 

العقوبات المنصوص عمييا في ىذا القانوف في عقوبة الغرامة كعقوبة أساسية حيث تنص 
 السالؼ الذكر عمى أنو: 02-04مف القانوف رقـ  31المادة
 26ممارسات تعاقدية تعسفية مخالفة ألحكاـ المواد عتبر ممارسات تجارية غير نزيية و " ت
ويعاقب عمييا بغرامة مف خمسيف ألؼ  مف ىذا القانوف، 29و 28و 27و

 دج(".5.000.000دج( إلى خمسة مبلييف دينار)50.000دينار)
المنع مف و  الغمؽ اإلداري،و  كما نص عمى عقوبات أخرى تتمثؿ في الحجز،المصادرة،

 إذفبالنسبة لعقوبة الحجز فيو جوازي،.عقوبة الحبسمع إمكانية إضافة  ممارسة النشاط
لعبلمات عوف نص المشرع عمى إمكانية حجز البضائع التي تحمؿ عبلمات مقمدة 

 أما فيما يخص المصادرة فيو أمر جوازي أيضا .(1)اقتصادي منافس، أو تقميد منتجاتو
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
 أنو : الذي يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية 02-04رقـ  القانوف مف  39حيث تنص المادة (:1) 

 23و  22و 20و 14و 13و 11و  10حجز البضائع موضوع المخالفات المنصوص عمييا في أحكاـ المواد يمكف"
تكابيا مع مف ىذا القانوف، كما يمكف حجز العتاد و التجييزات التي استعممت في ار  28(و 7و  2) 27و 26و 25و

 مراعاة حقوؽ الغير حسف النية. 
تنظيـ. و لقد تـ تعديؿ يجب أف تكوف المواد المحجوزة موضوع محضر جرد وفؽ اإلجراءات التي تحدد عف طريؽ ال

الذي يعدؿ ويتمـ القانوف  ،2010أوت سنة  15، مؤرخ في 06ػ-10بموجب القانوف رقـ  المشار إلييا أعبله 39المادة 
، و ذلؾ بالمادة الثامنة منو،التي أضافت مخالفة ذي يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجاريةال 02- 04رقـ 

  . 9، 8، 7، 6، 5، 4أحكاـ مواد أخرى إلى جانب ما نصت عميو المادة المعدلة، و تتمثؿ تمؾ المواد في 
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المحجوزة لمقاضي،إذ يمكف أف يحكـ بمصادرة السمع المحجوزة، و يعود مبمغ بيع السمع 
لمقاضي عمى خبلؼ المصادرة في  ىنا يتضح أف المصادرة جوازيةو  .(1)لمخزينة العمومية

المشرع نص  إلى جانب المصادرة.32المتعمؽ بالعبلمات في مادتو  06ػ03األمر رقـ 
مغمؽ أنو حدد الحد األقصى لكما كذلؾ عمى إمكانية الغمؽ اإلداري لممحبلت التجارية،

تعمؽ بالعبلمات حيث سكت عف الم 06- 03ى خبلؼ األمر رقـ المؤقت لممحبلت عم
يحدد  الذي 02- 04مدة غمؽ المحبلت التجارية في قانوف رقـ  لقد حدد المشرعذلؾ.و 

قبؿ  ذلؾ و  (2)كحد أقصى يوما 30بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية 
ادة ، الذي عدؿ الم06- 10بموجب القانوف رقـ  يوما 60أصبحت لمدة أقصاىا و ،التعديؿ

 .(3)09و ذلؾ بالمادة  02- 04 مف قانوف 44
وىذا  02- 04والمبلحظ أف المشرع نص كذلؾ عمى حالة العود في مخالفة أحكاـ القانوف رقـ 

لقد نص عمى اتخاذ نفس و  دليؿ عمى حرصو في ضماف عدـ مخالفة أحكاـ ىذا األخير،
 يقـو بمخالفة د ،كؿ عوف اقتصادي اإلجراء)الغمؽ اإلداري( . ويعتبر في حالة عو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مف القانوف   44المشار إليو أعبله عمى ما يمي: تعدؿ أحكاـ المادة   06-10مف قانوف  9(: حيث تنص المادة 1) 

،الذي يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية عمى أنو : " زيادة  2004يونيو  23المؤرخ في  02- 04رقـ 
مع اإلشارة  عمى العقوبات المالية المنصوص عمييا في ىذا القانوف، يمكف القاضي أف يحكـ بمصادرة السمع المحجوزة".

 10عمييا في المواد   أف المشرع في نص المادة المعدلة قد نص عمى المصادرة فقط في حالة خرؽ القواعد المنصوص
 .02 -04مف  القانوف رقـ  28( و 7و  2) 27و  25و  24و  23و  22و  21و  19و  12و  11و 
عمى الذي يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية   02ػ04قـ مف القانوف ر  1الفقرة  46المادة  تنص  (:2) 

 بواسطةاح مف المدير الوالئي المكمؼ بالتجارة ،أف يتخذ يمكف الوالي المختص إقميميا، بناء عمى اقتر " أنو: 
( يوما في حالة مخالفة القواعد المنصوص 30لممحبلت التجارية لمدة ال تتجاوز ثبلثيف ) إداريةغمؽ  إجراءات،قرار

مف ىذا  53و 28و 27و 26و  25و  24و  23و 22و  20و  14و  13و 11و  10عمييا في أحكاـ المواد 
 القانوف". 

 02ػ04مف القانوف رقـ  46عمى ما يمي: " تعدؿ أحكاـ المادة  06 -10مف قانوف رقـ  10(: تنص المادة 3)
 تحرر كما يأتي :......و 

بالتجارة ،أف يتخذ  المكمؼ :  يمكف الوالي المختص إقميميا، بناء عمى اقتراح مف المدير الوالئي1الفقرة   46المادة  
( يوما في حالة مخالفة القواعد 60ية لممحبلت التجارية لمدة أقصاىا ستوف  )بواسطة قرار ،إجراءات غمؽ إدار 
مكرر  22و  22و  20و  14و  13و 11و  10و  9و  8و  7و  6و  5و  4المنصوص عمييا في أحكاـ المواد 

 مف ىذا القانوف ". 53و 28و 27و 26و  25و  24و  23و
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المتعمقة بنفس نقضاء العقوبة السابقة عبلقة بنشاطو خبلؿ السنتيف التي تمي ا أخرى ليا
العوف االقتصادي .ولقد نص المشرع عمى مضاعفة العقوبة ويمكف القاضي يمنع (1)النشاط

 10لمدة ال تزيد عف  (2)2المحكوـ عميو مف ممارسة أي نشاط وارد في المادة
يس فقط في حالة تقميد سنوات.ونحف نرى أنيا عقوبة جد قاسية لمعوف االقتصادي ل

نما أيضا لمخالفة األحكاـ األخرى مف قانوف العبلمات و   الذي يحدد القواعد 02ػ  04ا 
لى جانب كؿ ىذه العقوبات نص المشرع عمى عقو  .المطبقة عمى الممارسات التجارية وبة ا 
  .(3)سنوات 5أشير إلى  3ىي عقوبة الحبس مف أخرى تضاؼ إلى ما سبؽ ذكره و 

عميو فالمشرع اعتبر و  ،ا  العقوبة المخصصة لمجنحةأني يبلحظ بالنسبة لعقوبة الحبسو 
بما ىو منصوص  عمى غرارفي القانوف المذكور أعبله  عؿ تقميد العبلمات المميزة جنحةف

أماـ وجود ىذيف النصيف و المتعمؽ بالعبلمات . 06-03مف األمر  32عميو في المادة 
 التطبيؽ؟. اؤؿ عف أي النصيف واجبالمذاف يتضمناف عقوبات قد يطرح التس

 02-04غير أنو يمكف القوؿ أف فعؿ تقميد العبلمات المنصوص عميو في القانوف رقـ 
ؾ لتحويؿ واجتذاب زبائف ىو الفعؿ الذي مف شأنو إثارة الخمط في ذىف المستيم

مصطمح ىي أفعاؿ تعتبر مف قبيؿ المنافسة غير المشروعة.إذ أف المشرع استعمؿ الغير،و 
حداث تقميد العبلمة الذي يق صد بو تشبيو العبلمة بغرض تضميؿ جميور المستيمكيف وا 

 الذي يحدد القواعد 02-04المبس بيف المنتجات. باإلضافة أف القانوف رقـ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
مف  47. مع اإلشارة أف المادة ،المرجع السابؽ06 -10 مف قانوف 11المعدلة بموجب المادة   47(: أنظر المادة 1) 

نصت عمى أف العوف االقتصادي يكوف في حالة عود عندما يقـو بمخالفة أخرى رغـ صدور  02-04القانوف رقـ 
يكوف في حالة ارتكاب مخالفة أخرى في أي  47ف العود قبؿ تعديؿ المادة مف سنة. وعميو فإعقوبة في حقو منذ أقؿ 

 .نشاط كاف
 تحرر كما يأتي:. و 02ػ  04قانوف المف  2تعدؿ أحكاـ المادة " عمى أنو: 06 -10مف قانوف  2(: تنص المادة 2) 

، بما فييا النشاطات اإلنتاج: بغض النظر عف كؿ األحكاـ األخرى المخالفة ،يطبؽ ىذا القانوف عمى نشاطات  2المادة 
بيعيا عمى حاليا،  إلعادةالسمع  مستوردوع و منيا تمؾ التي يقـو بيا الفبلحية و تربية المواشي ، و عمى نشاطات التوزي

ممة، و كذا عمى نشاطات الخدمات والصناعة التقميدية و الوكبلء ، و وسطاء بيع المواشي ، و بائعو المحـو بالج
 الصيد البحري التي يمارسيا أي عوف اقتصادي،ميما كانت طبيعتو القانونية ".و 
 04مف قانوف  47.مع اإلشارة أف عقوبة الحبس كانت طبقا لممادة  06ػ-10مف قانوف رقـ  11المادة مف  5(: الفقرة 3)
 أشير إلى سنة واحدة  قبؿ تعديميا. 3مف  02ػ 
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وىي قد تشمؿ العبلمات الممارسات التجارية نص عمى العبلمات المميزة ، المطبقة عمى
 06-03رقـ  المشار إليو في القانوف العبلمات غير المسجمة.في حيف أف التقميدالمسجمة و 

،يقصد بو كؿ األفعاؿ التي مف شأنيا المساس بالحقوؽ االستئثارية المتعمؽ بالعبلمات
 .(1)لصاحب العبلمة المسجمة 

نص عمى  ف المشرعفإ 02-04بالرجوع إلى القانوف رقـ الجدير بالمبلحظة أيضا أنو و 
 ياحؽ المضرور من لـ يشير إلى  النزيية و الحماية الجزائية مف الممارسات التجارية غير

نا أشار دعوى المنافسة غير المشروعة كما  أف اليدؼ مف،خاصة و في المطالبة بالتعويض
يقاؼ أعماؿ المنافسة أعبله  ىو خاصة إصبلح الضرر و  غير المشروعة،فيي دعوى ا 

ىو  مسألة التعويضلعؿ عدـ تطرؽ المشرع إلى ة في نفس الوقت. و وقائيإصبلحية و 
لى قواعد المسؤوليالرجوع إلى القواعد العامة و  إمكانيةتوفر  التقصيرية حسب ما تقتضيو  ةا 
 المدني الجزائري. التقنيفمف  124المادة 

لممارسات عمى ا 02-04نص في القانوف رقـ  المشرع ؿ أف القانوفعميو يمكف القو و 
غير أنيا مف طبيعة  روعة،التي تعد مف قبيؿ المنافسة غير المشالتجارية غير النزيية و 

جزائية وليست مدنية وتجارية كما أشارنا أعبله. وعميو فالعبلمة تحضى بحماية جزائية 
الذي يحدد القواعد  02-04القانوف رقـ  ، ووفؽ06-03وفؽ التشريع الخاص بيا أي أمر 

 التجارية.  لممارساتعمى االمطبقة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .،المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مر رقـ مف األ 26(:المادة 1) 
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 الفصل الثاني
 الحماية الدولية لمعالمة

 
تقدر بمميارات  ما ليا مف قيمة مادية كبيرةالكبيرة التي تكتسييا العبلمة و  نظرا لؤلىمية
رزة في الوسط التجاري خاصة العبلمات ظاىرة با فاف االعتداء عمييا أصبحالدوالرات 

التي اكتسبت شيرة عالميا باعتبارىا األكثر تعرضا لممساس بيا لبلستفادة مف شيرتيا ببل 
الحدود اإلقميمية مة محصورة في ف حماية العبلإقميمية القوانيف فإطبقا لمبدأ و  .وجو حؽ
متابعة أفعاؿ ب لمالكيا ال يسمح نوتسجيؿ العبلمة في الجزائر فإ  عميو إذا تـ مثبل، و لمدولة
سجيؿ ال يمتد إلى الدوؿ خارج الحدود اإلقميمية ،إذ أف أثر التحماية عبلمتو و  التقميد 

عمى صاحب العبلمة أف يقـو بتسجيميا في كؿ دولة يرغب  األخرى،األمر الذي يستوجب
 .يافي حماية عبلمتو في

فعالة باعتبار أف السمع افية و اية اإلقميمية لمعبلمة أصبحت غير كأف ىذه الحم كما
دؿ الخدمات التي ينتجيا المشروع لـ تعد حبيسة إقميـ دولتيا خاصة مع زيادة حجـ التباو 

، لذا اقتضى وتطور تقنيات تسويؽ العبلمة الدعاية و  التجاري مع تطور وسائؿ النقؿ 
دىا لضماف إذ رأت الدوؿ ضرورة توحيد جيو  ،ةاألمر حماية العبلمة خارج إقميـ الدول

باقي عناصر الممكية الصناعية خاصة مع تفشي ظاىرة التقميد التي حماية فعالة لمعبلمة و 
أصبحت ظاىرة عالمية لـ يعد بوسع الدولة بمفردىا في مقاومتيا ووضع حد ليا،فمف شأف 

ضماف و االستثمار و  كاريأالبتالنشاط  تشجيعالدولية ضماف حماية فعالة ليا و  الحماية
 وسيمة لممنافسة المشروعة.تعد العبلمة أف باعتبار  المنافسة الشريفة والنزيية

االىتماـ بالعبلمات و باقي عناصر الممكية الصناعية عمى المستوى الدولي يعود إلى و 
  كانت أوؿ مبادرة،و إبراـ اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعيةىو تاريخ و  ،1883عاـ 
الحماية  حيث وفرت  ىذه  االتفاقية  الصناعية   الممكية  لتوفير الحماية لعناصر دولية 

العبلمات الصناعية أو النماذج الصناعية و ة والرسـو و نماذج المنفعاءة االختراع و لبر 
قمع ذلؾ كيانات المصدر أو تسميات المنشأ و بالتجارية وعبلمات الخدمة واالسـ التجاري و 
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لى جانب ىذه االتفو .(1)المشروعةغير  المنافسة أبرمت اتفاقيات أخرى بعدىا  اقية )باريس(ا 
 :والمتمثمة فيلضماف حماية أحسف لمعبلمة وذلؾ 

التفاؽ  1989و بروتوكوؿ  1891شأف التسجيؿ الدولي لمعبلمات عاـ اتفاقية مدريد ب -
 .(2)ؿ دولي واحددة بمداف بمجرد تسجيفي ع ية القانونية لمعبلمة مدريد الذي وفر الحما

 .(3)1891اتفاؽ مدريد الخاص بقمع بيانات مصدر السمع الزائفة أو المضممة لسنة  -
ألغراض تسجيؿ العبلمات عاـ  الخدماتنيس بشأف التصنيؼ الدولي لمسمع و اتفاؽ و  -

1957(4) . 
نا الخاصة بالتصنيؼ الدولي لمعناصر التصويرية )الرمزية( لمعبلمات ياتفاقية في -

 .(5)1973ارية لسنة التج
 .1981معاىدة نيروبي الخاصة بحماية الرمز األولمبي لسنة  -
 .(6) 1994معاىدة قانوف العبلمات التجارية لسنة  -  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 .، المرجع السابؽريس لحماية الممكية الصناعيةمف اتفاقية با  1مف المادة  2(: الفقرة 1)
وانشنطف في و  1900مت مراجعتيا في بروكسؿ في ت 1891بشأف التسجيؿ الدولي لمعبلمات عاـ  مدريد يةاتفاق (:2)

 . 1979و عدلت عاـ  1967و ستوكيولـ في  1957و نيس في  1934و لندف في  1925و الىاي في  1911
النظر في ىذا االتفاؽ  االتفاؽ متاح لكؿ الدوؿ األطراؼ في اتفاقية باريس ،و لقد تـ إعادةإف االنضماـ إلى ىذا (: 3)

في لشبونة سنة و  ،1934سنة في لندف و  ،1925في الىاي سنة و  ،1911واشنطف سنة  في 1891المبـر في
مضمبل لممصدر و يشار ف كؿ السمع التي تحمؿ بيانا زائفا أو و حسب ىذا االتفاؽ فإ.1967في استكيولـ سنة ،و 1958

فيو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى أف إحدى الدوؿ المتعاقدة أو أي مكاف فييا ىو البمد أو  المكاف األصمي 
الحاالت التي  كما تضمف االتفاؽ .استيرادىا ،أو اتخاذ التدابير والعقوبات ليا،يجب حجزىا عند االستيراد،أو حظر

 .451الممكية الصناعية و التجارية،المرجع السابؽ،ص،صبلح زيف الديفأنظر :ه .طريقة تنفيذيطمب فييا الحجز و 
في  و تـ مراجعتو 1957ض تسجيؿ العبلمات عاـ اتفاؽ نيس بشأف التصنيؼ الدولي لمسمع و الخدمات ألغرا (:4)

 .1979عدؿ عاـو  1977ـ ثـ جنيؼ عا 1967استوكيولـ عاـ 
نشاء تصنيؼ عالمي لمعناصر التصويرية أو الرمزية التي تتكوف منيا العبلمات الغاية مف ىذه االتفاقية ىو إ إف :(5)

تتضمف عناصر تصويرية أو تمؾ التي بكافة العبلمات و إنما فقط ب ف ىذا التصنيؼ ال يتعمؽة،و عميو فإالتجاري
 عميو فيي ال تشترطات،و خبلؿ المكتب الدولي لمعبلم بالتسجيؿ الدولي المباشر لمعبلمات مف تسمح  االتفاقية .و رمزية

اتفاقية متاح لكؿ الدوؿ األطراؼ في فيو بلنضماـ إلى ىذه االتفاقية أسبقية التسجيؿ في دولة األصؿ.و بالنسبة ل
أنظر صبلح زيف الديف، العبلمات التجارية  لدى المدير العاـ لمويبو. االنضماـيتـ إيداع وثائؽ التصديؽ أو باريس،و 

 .305، 304،ص ص2006ولى،دار الثقافة لمنشر والتوزيع،عماف،األردف،وطنيا ودوليا،الطبعة األ
 .و ىدؼ ىذه1997أبريؿ 17دوؿ حتى  8،و قد بمغ عدد الدوؿ األعضاء 1994(: أبرمت ىذه المعاىدة سنة 6)

 =ريةالمعاىدة ىو تبسيط األنظمة الوطنية و اإلقميمية لتسجيؿ العبلمات التجارية .صبلح زيف الديف، العبلمات التجا
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لتفعيؿ قواعد الحماية عمى المستوى الدولي جاءت اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف و 
إجرائية فعالة  لتضع قواعد TRIPS(1)اتفاقية تريبس بالتي تسمى و  حقوؽ الممكية الفكرية

تعتبر ىذه منيا العبلمات التجارية، و رية و تمتـز بيا الدوؿ لحماية حقوؽ الممكية الفك
التي تنظـ و  1994ظمة التجارة العالمية عاـ عف من ة إحدى االتفاقيات المنبثقةاقياالتف

إلى جانب االتفاقيات المتعددة األطراؼ بشأف التجارة في  جميع حقوؽ الممكية الفكرية
تعد منظمة التجارة العالمية الخمؼ و  ،االتفاقية العامة بشأف تجارة الخدماتو  السمع، 
 .(2)جولة االوروجوايناتجة عف ي لمنظمة الجات الالقانون

 في مجاؿ االتفاقيات التي انضمت إلييا الجزائروسنتناوؿ فيما يمي أوال أحكاـ أىـ 
اتفاقية تريبس باعتبار الجزائر عضو  ثـ نتطرؽ ثانيا إلى ،)المبحث األوؿ(العبلمات

األحكاـ  والوقوؼ عف منظمة التجارة العالميةال رار قبوليا كدولة عضو في مراقب،تنتظر ق
التي جاءت بيا االتفاقية فيما يتعمؽ بالعبلمات ومدى توافؽ أحكاـ التشريع الجزائري مع 

  )المبحث الثاني(. ىذه األخيرة
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الموقع: لكامؿ لممعاىدة عمىراجع النص او .310دوليا،المرجع السابؽ،صوطنيا و =

www .wipo.int/traities/ar/ip/tlt/index.html                                                                           
إف إدراج موضوع حماية الممكية الفكرية في مفاوضات جولة األوروجواي كاف مف مبادرة الدوؿ األوروبية والواليات (:1)
تأثير الشركات المتعددة الجنسيات بعد أف أزدادت عمميات التقميد وعجز التشريعات الداخمية  تحتتحدة األمريكية الم

فيما لقت معارضة مف قبؿ الدوؿ النامية لكوف أف ىذه االتفاقية تخدـ أكثر مصالح الدوؿ والدولية مف وضع حد ليا، 
التي تعتبر وسيمتيا لفرض ىيمنتيا عمى  الممكية الفكريةالصناعية باعتبارىا صاحبة النصيب األكبر مف حقوؽ 

أحمد محمد اليوارى،الجات والحماية الدولية لحقوؽ الممكية : تقييـ اتفاقية حماية الممكية الفكريةحوؿ  أنظرالعالـ.
  .235-211،ص1442002،كمية الحقوؽ، جامعة الزقازؽ،العددالفكرية، المجمة القانونية االقتصادية

 انبثؽ عف اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية ثبلثة مجالس ىي: وقد (:2)
 GATT (General Agreement on tarif andػ مجمس تجارة السمع:االتفاؽ العاـ لمتعريفات الجمركية و التجارة 

Trade Goods ػ مجمس تجارة الخدمات:االتفاؽ العاـ بشأف تجارة الخدمات.) GATS(General Agreement on 

Trade on Services ػ مجمس الممكية الفكرية:اتفاؽ الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية،و ىي ما.)
عبد  (.Agerement on trade Related Aspects of intellectual property Rightsتعرؼ باتفاقية تريبس)

، الوجيز في حقوؽ الممكية الصناعية والتجار   .30المرجع السابؽ،صية، اهلل حسيف الخشرـو
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 المبحث األول
 (1)التي انضمت إلييا الجزائر الدولية االتفاقيات

حماية فعالة لمعبلمة عمى المستوى الدولي فمقد انضمت الجزائر إلى مف أجؿ ضماف 
سنة لأوليا اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية  (2)الدولية مجموعة مف االتفاقيات

 بغرض تيسير التسجيؿ الدولي 1891اتفاقية مدريد لسنة انضمت إلى ثـ ،1883
كذا اتفاؽ مدريد بشأف قمع بيانات مصدر السمع الزائفة أو المضممة لسنة ، و لمعبلمات

 الخدمات ألغراضو  اتفاؽ نيس بشأف التصنيؼ الدولي لمسمع  ،كما انضمت إلى1891
 الرمز األولمبي لسنة ومعاىدة نيروبي الخاصة بحماية (3)1957لعبلمات لسنة تسجيؿ ا

1981(4). 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .في مجاؿ الممكية الفكرية الجزائر يايإلالتي انضمت  الدوليةات يالذي يتضمف االتفاق 11(: أنظر الممحؽ رقـ 1)
،التي أنشئت بموجب اتفاقية إنشاء 1967صدد إلى المنظمة العالمية لمممكية الفكرية سنةو تجدر اإلشارة في ىذا ال (:2)

مكرر 2ػ75صادقت عمييا الجزائر بموجب األمر رقـالتي و  1967المنظمة العالمية لمممكية الفكرية في استوكيولـ 
الموقعة لمية لمممكية الفكرية المنظمة العا إنشاءالمتضمف مصادقة الجزائر عمى اتفاقية 1975يناير  9المؤرخ في 

المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ،.و 1975فيفري 14 الصادر في 13عدد ،ج ر1967يوليو 14 باستكيولـ في 
(OMPI ىي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لؤلمـ المتحدة و التي أنشئت سنة)خمفا لممكتب الدولي  1967

يكمف ىدؼ المنظمة في دعـ حماية ،و 1883د أسس عقب إبراـ اتفاقية باريسلحماية الممكية الصناعية ،و الذي كاف ق
الممكية الفكرية في كؿ أنحاء العالـ مف خبلؿ تعاوف الدوؿ مع بعضيا البعض ،كما تيدؼ إلى ضماف التعاوف اإلداري 

لممصنفات الفنية و  اقية برفبيف اتحادات الممكية الفكرية المنشأة بموجب اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية و اتف
 إبراـاألدبية و ما تفرع عنيما مف معاىدات ابرميا أعضاء اتحاد باريس.و تشجع المنظمة العالمية لمممكية الفكرية 

،تحديث التشريعات الوطنيةالمعاىدات الدولية الجديدة و  الوجيز في حقوؽ الممكية  .أنظر عبد اهلل حسيف الخشرـو
تطور اآلليات الدولية لحماية  ؿ عبد المطمب بدوي،و أنظر كذلؾ:ببل. 23424لمرجع السابؽ،صا، التجاريةالصناعية و 

االتفاقيات السابقة عمييا"،دار النيضة ة "دراسة في ضوء اتفاقية تريبس و حقوؽ الممكية الصناعي
  .36، 35ص ،ص2006العربية،القاىرة،

 32اـ إلى بعض االتفاقيات الدولية،ج ر العدد،يتضمف االنضم1972- 03-22،المؤرخ في10-72أمر رقـ  (:3)
 .1972أفريؿ  21الصادر بتاريخ 

، يتضمف انضماـ الجزائر إلى معاىدة نيروبي بشأف حماية الرمز 1984-04-21المؤرخ في 85ػ84مرسـو رقـ (: 4)
ذه ىبموجب و  .1984-04-24الصادر بتاريخ 17،ج ر العدد1981-09-26األولمبي المعتمدة في نيروبي في 

ذلؾ برفض أي إشارة تتكوف مف و  المعاىدة تمتـز كؿ الدوؿ األطراؼ بحماية الرمز األولمبي)خمس حمقات متشابكة(
  =الرمز األولمبي أو تتضمف ذلؾ الرمز أو تمتـز بإلغاء تسجيؿ تمؾ اإلشارة كعبلمة و تتخذ التدابير
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فاقية باريس لحماية اتالمتمثمة في و  وسنقتصر الحديث فيما يمي عمى أىـ  االتفاقيات
عنو االتفاقيات  تباعتبارىا النظاـ األساسي الذي انبثق 1883سنةالممكية الصناعية ل

نيس بشأف التصنيؼ الدولي اتفاؽ و  1891تفاقية مدريد لسنةثـ ا ،(األوؿ )المطمب األخرى
، باعتبارىا (الثاني )المطمب1957العبلمات لسنة  الخدمات ألغراض تسجيؿلمسمع و 
 التسجيؿ.ب متعمقة أنظمة 

 المطمب األول

 باريس لحماية الممكية الصناعية حماية العالمة وفق اتفاقية
ي مجاؿ الممكية أوؿ اتفاقية أبرمت ف لحماية الممكية الصناعية تعتبر اتفاقية باريس

تمت أساسا بتنظيـ حقوؽ الممكية أشير االتفاقيات التي اىإذ تعد أقدـ و  ،الصناعية
كما  ،المنظمة لبلتفاقيةفي جميع الدوؿ قامة نظاـ قانوني موحد لحمايتيا ا  و  ،(1)الصناعية
 .حقوؽال ىذه الركيزة األساسية لحماية أنيا تشكؿ

حماية حقوؽ و أولى االتفاقيات الدولية التي عقدت لتنظيـ ىي اتفاقية باريس  وباعتبار أف 
اسي لتشريعات العديد شكمت مرجع أس وضماف المنافسة المشروعة فإنيا الممكية الصناعية

دة مرات كاف تـ تعديميا عو  1883مارس  20قد أبرمت ىذه االتفاقية في و  مف الدوؿ.
 .(2)1967أخرىا تعديؿ استكيولـ 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
خرى لؤلغراض التجارية إال بتصريح مف المجنة الدولية األولمبية)المادة المناسبة لحظر استعماليا كعبلمة أو إشارة أ =

 األولى مف المعاىدة(. 
 . 47فيما يتعمؽ بظروؼ إبراـ اتفاقية باريس راجع أعبله،ص (:1)
،أعقبو 1900ديسمبر 14كاف أوليا تعديؿ بروكسؿ في و   أدخمت عمى اتفاقية باريس عدة تعديبلت منذ إبراميا،(:2)

 ،ثـ1934يونيو  2تبله تعديؿ في لندف في و  ،1925نوفمبر  6،ثـ في الىاي في 1911يونيو 2ي واشنطف في تعديؿ ف
 أكتوبر 2،و ثـ تنقيحيا في 1967يوليو  14،وأخيرا تعديؿ استكيولـ في 1958أكتوبر 31تعديؿ لشبونة في 

مكية الصناعية "دراسة في ضوء اتفاقية .أنظر: ببلؿ عبد المطمب بدوي، تطور اآلليات الدولية لحماية حقوؽ الم1979
 .13تريبس واالتفاقيات السابقة عمييا"،المرجع السابؽ،ص
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غطي مجموع حقوؽ الممكية ال تكمف فقط في مضمونيا حيث ت أىمية اتفاقية باريسو 
نما أيضا بالنظرو  ،الصناعية  160عدد الدوؿ التي تعد طرفا فييا،إذ نجد أكثر مف  إلى ا 

اتحادا يشكؿ مف جميع الدوؿ التي تنطبؽ عمييا ىذه االتفاقية ىو  قد أنشئتو  دولة،
ىو ما نصت عميو المادة األولى مف اتفاقية و .(1)االتحاد الدولي لحماية الممكية الصناعية

اءات االختراع و نماذج حماية الممكية الصناعية تشمؿ بر  أفباريس،كما نصت عمى 
مات الصناعية أو التجارية وعبلمات الخدمة النماذج الصناعية والعبلالمنفعة والرسـو و 
كذلؾ قمع المنافسة غير يانات المصدر أو تسميات المنشأ، و بواالسـ التجاري و 

لى أحكاميا فيما ونتعرض فيما يمي إلى ال المشروعة. مبادئ التي جاءت بيا االتفاقية وا 
 العبلمات.ب يتعمؽ

 الفرع األول

 أىم مبادئ اتفاقية باريس

حؽ و (، أوال)بادئ اتفاقية باريس في المعاممة الوطنية لرعايا دوؿ االتحاد تتمثؿ أىـ م
)ثالثا(، مبدأ قبوؿ تسجيؿ العبلمات كما ىي مبدأ استقبلؿ العبلماتو األسبقية)ثانيا(، 

 )رابعا(.

 اممة الوطنية لرعايا دول االتحاد.المع: أوال
اتفاقية باريس والمتعمقة  مبادئأىـ لرعايا دوؿ االتحاد مف  يعتبر مبدأ المعاممة الوطنية

مف  2المادة  تنص، حيث  في المعاممة يتضمف  تشبيو األجنبي بالوطني باألجانب، إذ
 :عمى أنو اتفاقية باريس

 يتمتع رعايا كؿ دولة مف دوؿ االتحاد في جميع دوؿ االتحاد  األخرى،بالنسبة لحماية "
بل قوانيف تمؾ الدوؿ قد تمنحيا مستقبالممكية الصناعية بالمزايا التي تمنحيا حاليا أو 

  يا بصفة خاصة في ىذه االتفاقية.ذلؾ دوف اإلخبلؿ بالحقوؽ المنصوص عميلممواطنيف،و 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
(1) : PASSA Jérôme, Droit de la propriété industrielle, op.cit.p559 .                         
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نفس وسائؿ الطعف القانونية ضد أي ماية التي لممواطنيف و مف ثـ فيكوف ليـ نفس الحو 
ضد أي  اإلجراءات المفروضة عمى المواطنيفبلؿ بحقوقيـ بشرط إتباع الشروط و إخ
 ."مواطنيفاإلجراءات المفروضة عمى البلؿ بحقوقيـ بشرط إتباع الشروط و إخ

في جميع  ف  رعايا كؿ دولة مف دوؿ االتحاد يتمتعوفو طبقا التفاقية باريس فإنفإ عميوو 
التي تمنحيا القوانيف المزايا نفس حماية الممكية الصناعية ببفيما يخص  الدوؿ األخرى

حقوؽ مساس بالالدوف  أو بتمؾ التي ستمنحيا في المستقبؿ، وذلؾ لمواطنييا الوطنية
اطنيف مف و بذلؾ يكوف لؤلجانب )رعايا دوؿ االتحاد( ما لممفي ىذه المعاىدة.و المكتسبة 

شرط إتباع يـ مساس بحقوقال كذلؾ فيما يتعمؽ بوسائؿ الطعف في حالةحؽ في الحماية و 
 المفروضة عمى المواطنيف. واإلجراءاتالشروط 

الوطنية غير مقترنة أو بالمعاممة  كما نصت االتفاقية أف معاممة رعايا دوؿ االتحاد بالمثؿ
يشترط في الشخص الذي يطمب الحماية  يجوز أف ال بأي شرط خاص ،فحسب االتفاقية

لو إقامة أو غيرىا مف  في إحدى دوؿ االتحاد أف يكوف لو مؤسسة أو منشأة، أو أف تكوف
نما يكسب ىذه الحقوؽ ، و  يتمتع بأي حؽ مف حقوؽ الممكية الصناعيةحتى  الشروط ا 

لمعاممة يسوى األجانب بالمواطنيف في ا وعميو. (1)إحدى دوؿ االتحادرعايا بمجرد أنو مف 
يما يتعمؽ باإلجراءات فو المزايا التي يتمتع بيا الوطنيوف.تكوف ليـ ذات الحقوؽ و و 

نو عييف وكيؿ فإة واالختصاص وكذلؾ ما يتعمؽ بتحديد محؿ مختار أو تاإلداريالقضائية و 
ما لخاصة بكؿ دولة مف دوؿ االتحاد و لمتشريعات ا ف ذلؾ يخضعفإ باريس اتفاقية حسب

 .(2)الممكية الصناعيةب يا المتعمقةقد تقتضيو قوانين
كما اىتمت اتفاقية باريس برعايا الدوؿ التي ال تعتبر طرفا في االتحاد،إذ منحتيـ الحماية 

 بالمثؿ،إذ اعتبرتيـ كرعايا دوؿ االتحاد،حيث نصت عمى أف يعامؿ رعايا الدوؿ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ريس لحماية الممكية الصناعية عمى أنو:مف اتفاقية با 2مف المادة  2تنص الفقرة (:1)

الدولة التي تطمب " و مع ذلؾ ال يجوز أف يفرض عمى رعايا دوؿ االتحاد أي شرط خاص باإلقامة أو بوجود منشأة في 
 فييا الحماية لمتمتع بأي حؽ مف حقوؽ الممكية الصناعية". 

 مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية أنو" 2مف المادة  3حيث تنص الفقرة  (:2)
 قضائية و اإلدارية و باالختصاص" يحتفظ صراحة لكؿ دولة مف دوؿ االتحاد بأحكاـ تشريعيا المتعمقة باإلجراءات ال

 كذلؾ بتحديد محؿ مختار أو تعييف وكيؿ ،و التي قد تقتضييا قوانيف الممكية الصناعية".و 
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أو  مف دوؿ األعضاءإذا كانوا يقيموف في دولة األعضاء نفس معاممة دوؿ االتحاد غير 
ال  تجارية حقيقية و فعمية. وعميو يحضى الشخص الذي صناعية أو يممكوف فييا منشآت
لمجرد أنو يقيـ في إحدى تمؾ  حؽ المعاممة بالمثؿباالتحاد  ى دوؿيحمؿ جنسية إحد

 .(1)الدوؿ أو أف لو منشأة فييا

 حق األسبقية.: ثانيا
 حؽ األسبقية مبدأ أخر وىو عمىإلى جانب مبدأ المعاممة بالمثؿ نصت اتفاقية باريس 

 : الفقرة األولى منيا حيث تقضي منيا 4في المادة وذلؾ 
نوف في إحدى دوؿ االتحاد طمبا لمحصوؿ عمى براءة اختراع أو "كؿ مف أودع طبقا لمقا

لتسجيؿ نموذج منفعة أو رسـ أو نموذج صناعي أو عبلمة صناعية أو تجارية يتمتع ىو 
أو خمفو فيما يختص باإليداع في الدوؿ األخرى بحؽ أسبقية خبلؿ المواعيد المحددة فيما 

 بعد".

عضاء طبقا لقانوف ىذه في إحدى دوؿ األ ف الشخص الذي قاـ بإيداع عبلمةعميو فإو 
يعتد بتاريخ إذ  .المكونة لبلتحاد ىالتسجيؿ في الدوؿ األخر  ةنو يتمتع بحؽ أسبقياألخيرة فإ
والذي يعتبر  (2)لكي يأخذ حكـ اإليداع الوطني الصحيحأوؿ طمب لدى إحدى الدوؿ،إيداع 

 كما يجب أف يتـة أو الرفض.كاف مصير ىذا الطمب الموافق، وسواء (3)منشأ لحؽ األسبقية
   .(4)الدولة التي يتقدـ بطمب الحماية فييا اإليداع والتسجيؿ وفقا لقانوف

نو يكوف لكؿ مف تقدـ بطمب تسجيؿ ة األسبقية فيما يخص العبلمات، فإوفيما يتعمؽ بمد
 األسبقية في باقي دوؿ االتحاد ي إحدى دوؿ االتحاد حؽعبلمة تجارية أو صناعية ف

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
   . المرجع السابؽ ،مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية 3أنظر المادة  (:1)
ي الصحيح كؿ عمى أنو: " يقصد باإليداع الوطن ( مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية3)4المادة  تنص (:2)

 .إيداع يكفي لتحديد التاريخ الذي أودع فيو الطمب في الدولة المعنية، أيا كاف المصير البلحؽ لمطمب" 
( مف نفس االتفاقية عمى أنو: "يعتبر منشأ لحؽ األسبقية كؿ إيداع لو حكـ اإليداع الوطني 2) 4(: تنص المادة 3)

 ؿ االتحاد....".الصحيح بمقتضى التشريع الداخمي لكؿ دولة مف دو 
باريس لحماية الممكية الصناعية: "تحدد شروط إيداع و تسجيؿ العبلمات الصناعية  مف اتفاقية (1) 6طبقا لممادة  (:4)

 أو التجارية في كؿ دولة مف دوؿ االتحاد عف طريؽ تشريعيا الوطني".
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ؿ ،عمى أال و األ طمبابتداء مف تاريخ إيداع ال (1)أشير 6بالنسبة لتسجيؿ عبلمتو خبلؿ 
في ىذا بإيداعيا  عميو إذا لـ يقـ صاحب العبلمةو (.2)يحسب يـو اإليداع في ىذه الميمة

قاـ غيره بإيداعيا في نو سيفقد حقو في األسبقية إذا إفي الدوؿ األخرى لبلتحاد فالميعاد 
 نو قد ألـز كؿ شخص يطالب بأولوية إيداعبالرجوع إلى التشريع الجزائري فإو .نفس الميعاد

سابؽ،بأف يصرح بذلؾ عند طمب التسجيؿ مع إرفاقو نسخة رسمية ليذا اإليداع في أجؿ 
 .(3)ثبلثة أشير مف تاريخ إيداع طمب التسجيؿ

 مبدأ استقالل العالمات.: ثالثا
مف المبادئ األخرى التي تقوـ عمييا اتفاقية باريس نجد مبدأ استقبلؿ العبلمات ،إذ تنص 

 ىذه األخيرة عمى أنو:
دوؿ االتحاد مستقمة عف العبلمات  إحدىبر العبلمة التي سجمت طبقا لمقانوف في "تعت

 .(4)التي سجمت في دوؿ االتحاد األخرى بما في ذلؾ دولة المنشأ"
لة أو في دو بعد ذلؾ األصمي ثـ سجمت  البمد يؿ عبلمة طبقا لقانوفسجت تـ إذا طبقا لذلؾ

مف تاريخ تسجيميا مستقمة تعتبر صمية ىذه العبلمات األ ف كؿإأكثر مف دوؿ االتحاد،ف
انتيت مدة تسجيؿ إذا حدث و  بناءا عمى ذلؾو في البمد األصمي . المسجمةعف العبلمة 

انتياء مدة التسجيؿ  ف ذلؾ ال يستتبع بالضرورةإف االتحاد األخرى دوؿفي إحدى العبلمة 
 ،(5)الذي سجمت فيوالوطني لمبمد  تخضع ألحكاـ القانوف أف كؿ عبلمة إذ ،الدوؿفي بقية 
  األمر ينطبؽ عمى حاالت تجديد العبلمة وكذا انقضاءىا ،  ونفس
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عمى أنو: مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية (1)ج 4تنص المادة  (:1) 
اذج المنفعة و ستة شيور لمرسـو نمثني عشر شيرا لبراءات االختراع و بقية المنوه عنيا أعبله ا"تكوف مواعيد األس 
 النماذج الصناعية و العبلمات الصناعية أو التجارية".و 
ال يدخؿ يـو اإليداع في اء مف تاريخ إيداع الطمب األوؿ، و ( "تسري ىذه المواعيد ابتد2)ج4و تضيؼ المادة  (:2)

 احتساب المدة".
 .المرجع السابؽ ،، يحدد كيفيات إيداع العبلمات وتسجيميا277-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  5المادة  (:3)

 .المرجع السابؽ ،لحماية الممكية الصناعية ( مف اتفاقية باريس3)6المادة  (:4)
 باريس لحماية الممكية الصناعية: مف اتفاقية (1)6طبقا لممادة  (:5)
وتسجيؿ العبلمات الصناعية أو التجارية في كؿ دولة مف دوؿ االتحاد عف طريؽ تشريعيا "تحدد شروط إيداع   

 الوطني".
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العبلمة في دولة المنشأ االلتزاـ بتجديد التسجيؿ في دوؿ إذ ال يترتب عمى تجديد تسجيؿ 
يكوف فييا لممودع كؿ دولة مف دوؿ االتحاد يعتبر بمدا أصميا لمعبلمة و  .(1)االتحاد األخرى

أو يكوف لو فييا محؿ إقامة في حالة عدـ  ،أو تجاريةكانت صناعية  فعميةحقيقية و منشأة 
 حدىإكف لو محؿ إقامة و كاف مف رعايا إذا لـ ي أو التي يتمتع بجنسيتيا منشأة وجود

 .(2)دوؿ االتحاد

 .تسجيل العالمات األجنبية كما ىي مبدأ قبول: رابعا
كؿ  بإيداعس عمى دوؿ االتحاد أف تقبؿ قية باري((مف اتفا1)خامسا)6أوجبت المادة  

أف تمنحيا  وفقا لنظاميا القانونيو ىا األصمي في بمد مسجمةعبلمة تجارية أو صناعية 
 أي كما سجمت في بمدىا األصمي.  الحماية بالحالة التي ىي عمييا

متى حاد قبوؿ تسجيؿ العبلمة األجنبية  يترتب عمى ذلؾ أنو يتعيف عمى دوؿ االتو 
رفض تسجيؿ ليا فبل يجوز  ،ياألصم ىااستوفت شروط تسجيميا بحسب قانوف بمد

األسباب التي عف خارج  لسببالعبلمات التجارية أو الصناعية في الدوؿ األخرى لبلتحاد 
فبل يجوز رفض العبلمات الصناعية أو التجارية في دوؿ .والمبينة أدناهحددتيا االتفاقية 

 عبلمات المحمية في دولة المنشأ في عناصر التختمؼ عف الحاد األخرى بمجرد أنيا االت
  .(3)تغير مف الصفة المميزة ليا وال تمس ذاتيتيا بالشكؿ الذي سجمت بو في دولة المنشأ

تسييؿ تسجيؿ العبلمة وتخفيؼ حماية العبلمة كما ىي ىو اشتراط الحكمة مف ولعؿ 
لكؿ دولة،باإلضافة  ماتيا حسب تشريع العبلمف مشقة تسجيم ياالعبء عمى صاحب

  .(4)وحدة العبلمة في جميع دوؿ االتحاد تحقيؽ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  .المرجع السابؽ ،اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية )خامسا( مف6(: الفقرة ىػ مف  المادة 1)
 .المرجع نفسو ،مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية )خامسا(6المادة  مف 2الفقرة  (:2)
  .المرجع السابؽ،نفسو اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية )خامسا( مف6( مف  المادة 2(: الفقرة )3)
 ،27االعدد تصادية"،مجمة "االق الحماية الدولية لحقوؽ الممكية الصناعية والتجارية، مصطفى ياسيف األصبحي، (:4)

 .70ص ،2000 اليمف،
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كما تـ تسجيميا  عبلمةاالتحاد  بقبوؿ تسجيؿ الدوؿ  رغـ أف اتفاقية باريس ألزمت جميع
عمى سبيؿ  عمى ذلؾ وىي واردة استثناءات في البمد األصمي،إال أنيا أدرجت

ـ رغ الحصر،حيث يجوز رفض تسجيؿ العبلمات الصناعية أو التجارية وكذا إبطاليا
 :(1)ا في بمدىا األصمي وذلؾ في الحاالت التاليةتسجيمي

الدوؿ التي تطمب فييا  العبلمات التي مف شأنيا المساس بالحقوؽ المكتسبة لمغير في - 
ىي عضو في اتحاد باريس تسجيؿ عبلمة اء عمى ذلؾ إذا طمب في الجزائر و بنالحماية،و 

العبلمة مسجمة في الجزائر،فبل يجوز كانت ىذه و أجنبية مسجمة في دولة مف دوؿ االتحاد 
يتضمف اعتداء عمى حقوؽ صاحب  تسجيؿ مثؿ ىذه العبلمة في الجزائر ألف ذلؾ

 . العبلمة
التي تتكوف فقط  مف إشارات أو بيانات قد بلمة المجردة مف أية صفة مميزة و الع -

أو ض منيا الغر  أو جودتيا أو كميتياتستعمؿ في التجارة لمداللة عمى نوع المنتجات و 
د التي طمبت فييا أو زمف إنتاجيا أو التي أصبح استعماليا في الببل محؿ منشأ المنتجات

 المشروعة. ةيتجار الحماية شائعة في المغة الجارية أو في العادات ال
في تقدير الصفة المميزة نصت اتفاقية باريس أنو يجب األخذ بعيف االعتبار كافة و 

استعماؿ لتقرير ما إذا كانت العبلمة صحيحة بالتالي  يمكف  الظروؼ الواقعية السيما مدة
 .(2)حمايتيا قانونا

ؿ يتضم داب أو النظاـ العاـ وخاصة العبلمات التي مف شأنياالعبلمة المخالفة لآل -
 .(3)الجميور

 
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .المرجع السابؽ ،لحماية الممكية الصناعية )ب( مف اتفاقية باريس )خامسا( 6نظر المادة أ(: 1)
 .المرجع نفسو ،لحماية الممكية الصناعية مف اتفاقية باريس (1ج) )خامسا(6 المادة  (:2)
 .المرجع نفسو ،لحماية الممكية الصناعية مف اتفاقية باريس (3)ب)خامسا( 6المادة  (:3)
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 يالفرع الثان
 أحكام حماية العالمة في ظل اتفاقية باريس

،فمقد دئ االتفاقية المشار إلييا سابقاتطبيؽ مبانب التزاـ دوؿ األعضاء باحتراـ و إلى جا
في سبيؿ ضماف حماية فعالة لمعبلمة في دوؿ عمى عدة أحكاـ االتفاقية  نصت 

متعمقة بتوفير أخرى تعمقة بالعبلمات موضوع الحماية،و األعضاء،إذ ىناؾ التزامات م
بإنشاء المصالح الوطنية الخاصة  أخيرا االلتزاـالحماية المؤقتة،و ية القضائية و الحما

 لممكية الصناعية، كما وضعت االتفاقية نظاـ لتسوية النزاعات.با
 العالمات موضوع الحماية.: أوال

نصت اتفاقية باريس عمى التزاـ الدوؿ بضماف حماية لمعبلمات سواء تعمؽ األمر 
المسجمة في إحدى دوؿ االتحاد في دوؿ  بالعبلمات الصناعية أو العبلمات التجارية

دوف أف تمـز الدوؿ  الخدمة ،كما نصت عمى حماية عبلمة(1)االتحاد األخرى
،حيث أنيا أخذت  ىذا ما نصت عميو الجزائر في تشريعيا المتعمؽ بالعبلماتو .(2)بتسجيميا

يا وفرت الحماية لعبلمات السمع بلمة كما أنبنظاـ اإليداع الكتساب الحؽ في الع
 .(3)عبلمات الخدمات عمى حد سواء و 

في شأف شروط تسجيؿ العبلمة فإف اتفاقية باريس نصت عمى إخضاع شروط إيداع 
مف اتفاقية  2/1وتسجيؿ العبلمة لمتشريع الوطني لكؿ دولة مف دوؿ االتحاد)المادة

ؿ االتحاد أف ترفض تسجيؿ عبلمة مودعة باريس(. ومع ذلؾ ال يجوز ألي دولة مف دو 
في أي دولة مف دوؿ االتحاد أو إبطاؿ صحتيا عمى أساس عدـ إيداعيا أو تسجيميا أو 
تجديدىا في دولة المنشأ.كما نصت االتفاقية عمى أف العبلمة المسجمة في إحدى دوؿ 

مف  2/3ادةاالتحاد تعتبر مستقمة عف العبلمات المسجمة في الدوؿ األخرى لبلتحاد)الم
 اتفاقية باريس(.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 .المرجع السابؽ ،)خامسا( مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية6(: أنظر المادة 1)
 ناعية عمى أنو: )سادسا( مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الص6(: تنص المادة 2)

 ال تمتـز ىذه الدوؿ بأف تكفؿ التسجيؿ لتمؾ العبلمات". و  "تتعيد دوؿ االتحاد بحماية عبلمات الخدمة ،
مف نفس  2الفقرة األولى مف المادة  وكذلؾ  ، المتعمؽ بالعبلمات06ػ03مف األمر رقـ  5 (: راجع في ذلؾ المادة 3)

 األمر.
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لى جانب ذلؾ  ضماف حماية إضافية لمعبلمات التي اكتسبت شيرة االتفاقية عمى  نصتوا 
ف لـ يتـ تسجيميا،إذ نصت االتفاقية عمى التزاـ الدوؿ برفض أو إبطاؿ التسجيؿ  حتى وا 
وبمنع استعماؿ العبلمة الصناعية أو التجارية التي تشكؿ نسخا أو تقميدا أو ترجمة يكوف 

 مشابية،وكذلؾ ت مماثمة أومف شأنيا إيجاد لبس بعبلمة مشيورة ومستعممة عمى منتجا
بطاؿ تسجيؿ العبلمة التي يشكؿ فييا الجزء الجوىري نسخا لمعبلمة  تتعيد الدوؿ برفض وا 

يكوف ذلؾ إما و .التي مف شأنيا إحداث لبس في ذىف الجميورالمشيورة أو تقميدا ليا و 
كما حددت وفؽ التشريع الداخمي لمدولة أو بناء عمى طمب صاحب العبلمة المشيورة.

التي تقدر ىذه العبلمات و االتفاقية المدة التي يتـ مف خبلليا المطالبة بشطب مثؿ 
  .ات التي تسري مف تاريخ التسجيؿسنو 5ب

شريع بالرجوع إلى التو  .(1)يستثنى مف ذلؾ التسجيؿ أو االستعماؿ الذي تـ بسوء النيةو 
ورة وفؽ ما نو نص أيضا عمى حماية العبلمات المشيالجزائري الخاص بالعبلمات،فإ

 .(2)نصت عميو اتفاقية باريس
لى جانب العبلمات المشيورة نصت االتفاقية أيضا عمى حمايةو - العبلمات  ا 

بقبوؿ إذ تتعيد دوؿ االتحاد  .(3)،كما نص المشرع الجزائري عمى حمايتيا كذلؾالجماعية
تمؾ مؤسسة ال يشترط فييا أف تمو  وحمايتيا، الخاصة بالجمعياتإيداع العبلمات الجماعية 

في الدولة مف دوؿ االتحاد التي يطمب فييا الحماية ،الميـ أف ال يتعارض وجودىا مع 
أما فيما يتعمؽ بشروط حماية العبلمات الجماعية فيي خاضعة  .(4)قانوف دولة المنشأ

 لقانوف كؿ دولة، ولقد أجازت االتفاقية لدوؿ االتحاد رفض تسجيميا  وحمايتيا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .،المرجع السابؽ)ثانيا( مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية6أنظر المادة  (:1)
 20ؾ المادة كذلو  9، والفقرة األخيرة مف المادة المتعمؽ بالعبلمات 06-03مف أمر  7مف المادة  8نظر الفقرة أ(: 2)

 . السالؼ الذكر األمر مف 
 22أنظر كذلؾ المادة )ثانيا(  مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية. و  7المادة  الفقرة األولى مف أنظر (:3)
 .المرجع السابؽ ،المتعمؽ بالعبلمات 06-03مف أمر  23المادة و 
طالب فييا منشاة صناعية أو تجارية حقيقية و فعالة أو دولة دولة االتحاد التي يكوف لم تعتبر دولة المنشأ إما  (:4)

يكف لو إذا لـ يكف لو مثؿ ىذه المنشأة داخؿ االتحاد،أو الدولة التي يتمتع بجنسيتيا إذا لـ  محؿ إقامتواالتحاد التي بيا 
باريس لحماية الممكية ( مف اتفاقية 2)خامسا(/6)المادة  كاف مف رعايا إحدى دوؿ االتحادمحؿ إقامة داخؿ االتحاد و 

 الصناعية.
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لكف ال يجوز ليا أف ترفض حماية العبلمات ،العامةالمصمحة إف كانت تتعارض مع 
بالنسبة ألية جمعية ال تتعارض مع قانوف بمد المنشأ عمى أساس أنو ليس ليا مقر في 

ذلؾ باإلضافة إلى .(1)وفقا لتشريعيا تؤسس الدولة التي تطمب فييا الحماية أو أنيا لـ
الخاصة بشعارات الدولة  حضر تسجيؿ بعض العبلماتتضمنت أيضا اتفاقية باريس  

 .(2)شعارات المنظمات الدولية الحكوميةعبلمات الرقابة الرسمية و و 
موضوع  التنازؿ عف العبلمة خاصة وأنو كافتطرقت أيضا االتفاقية إلى مسألة  -

تنازؿ عف العبلمة مستقمة عف اختبلؼ في نظر التشريعات المختمفة وذلؾ في شأف ال
وحاولت أف تخفؼ مف حدة ىذا االختبلؼ،ولقد قررت في المادة السادسة  المحؿ التجاري،

)رابعا( منيا أنو إذا كاف التنازؿ عف العبلمة ال يعتبر صحيحا طبقا لتشريع إحدى دوؿ 
عبلمة،فانو االتحاد إال إذا كاف مقترنا بانتقاؿ ممكية المحؿ التجاري الذي تخصو تمؾ ال

يكفي لصحة ىذا التنازؿ أف تنتقؿ ممكية جزء المحؿ أو المشروع الموجود في تمؾ الدولة 
إلى المتنازؿ إليو، مع منحو حقا استئثاريا في أف يصنع أو يبيع المنتجات التي تحمؿ 

3العبلمة المتنازؿ عنيا في تمؾ الدولة

 .واإلدارية توفير الحماية القضائية: ثانيا
 يس بوجوب اتخاذ إجراءاتحماية فعالة لرعايا دوؿ االتحاد قضت اتفاقية بار  لضماف

 وضع عبلمة بطريؽ غير مشروعما في حالة ك مبلئمة لقمع كافة األعماؿ غير المشروعة
عند االستيراد لممنتوج الذي يحمؿ بطريؽ غير  بحيث تقوـ الدولة بالمصادرة ،عمى منتوج

.(4)و اسما تجاريا،أو  حظر استيرادهمشروع عبلمة صناعية أو تجارية أ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .المرجع السابؽ ،)ثانيا( مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية7مف المادة  3(: الفقرة 1)
 المتعمؽ بالعبلمات. 06-03مف أمر 7مف المادة 5و  4ريس وكذلؾ الفقرة )ثالثا( مف اتفاقية با6(: راجع المادة 2)
(: إف مسألة التنازؿ الحر عف العبلمة مستقمة عف المشروع أو المحؿ التجاري لـ يعد موضوع اختبلؼ  خاصة بعد 3)

رية ،فمعظـ الدوؿ التي إنشاء المنظمة العالمية لمتجارة ووجود اتفاقية تعني بالجوانب التجارية مف حقوؽ الممكية الفك
تبنت موقفا معارضا أصبحت تأخذ اآلف بمبدأ التنازؿ الحر عف العبلمة باعتبارىا تشكؿ قيمة مادية قائمة بذاتيا ،وكذلؾ 
إف اتفاقية تربس تقر بذلؾ وأف الدوؿ التي ترغب في االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة يحتـ عمييا أف تعدؿ 

 ؽ مع أحكاـ اتفاقية تربس.تشريعاتيا بما يتواف
 .المرجع السابؽ ،مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية 9(: أنظر المادة 4)
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ويسري ذلؾ أيضا في حالة استعماؿ بياف مخالؼ لمحقيقة عف مصدر المنتجات أو عف 
 بضماف حماية فعالة ضدكما تمتـز دوؿ االتحاد  ،(1)شخصية المنتج أو الصانع أو التاجر

 .(2)افة األفعاؿ التي تعد مف قبيؿ المنافسة غير المشروعةك
بأف تكفؿ لرعايا دوؿ االتحاد األخرى  يقع عمى عاتؽ دوؿ األعضاء باإلضافة إلى ذلؾ

توفير ب األفعاؿ المشار إلييا أعبله،كما تتعيدوسائؿ الطعف القانونية المبلئمة لقمع 
التجار التي ال يتعارض الصناع و نتجيف و لماتحادات اجراءات البلزمة لتمكيف نقابات و اإل

السمطات اإلدارية في حدود القضاء أو  وجودىا مع قوانيف الدوؿ التي تتبعيا لبللتجاء إلى
 .قانوف الدولة التي تطمب فييا الحماية
  مدنيا لوضع حدات قضت بحماية العبلمات جزائيا و والجزائر في تشريعيا المتعمؽ بالعبلم

 اتخاذ  حؽ  مع  العبلمة،  عمى التعدي   أشكاؿ  وكؿ المضممة و   المقمدة  لمعبلمات
اإلجراءات التحفظية لموقوؼ عمى األدلة وحفظيا. ولوضع حد لجريمة التقميد في الحدود 

  . (3)تـ النص عمى الحجز الجمركي لممنتجات الحاممة لعبلمات مقمدة 
 .وعةفعالة ضد المنافسة غير المشر  التزام بضمان حماية: ثالثا

ألزمت اتفاقية باريس دوؿ االتحاد بأف تكفؿ لرعايا دوؿ االتحاد األخرى حماية فعالة ضد 
 ،غير المشروعة حسب اتفاقية باريس تعتبر مف قبيؿ المنافسةو  المنافسة غير المشروعة.

لقد نصت و كؿ منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤوف الصناعية أو التجارية.
التي تطرقنا إلييا و  (4)قبيؿ المنافسة غير المشروعةاألفعاؿ التي تعتبر مف االتفاقية عمى 

 في الحماية المدنية لمعبلمة.
 الحماية المؤقتة لمعالمة أثناء المعارض.: رابعا

مف اتفاقية باريس عمى منح الحماية المؤقتة لمعبلمات الصناعية أو 11نصت المادة 
 ذلؾ بالنسبة لممنتجات التي تعرض، و األعضاء ريعات الداخمية لدوؿالتجارية وفؽ التش

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .المرجع السابؽ ،مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية10(: أنظر المادة 1)
 .،المرجع نفسوريس لحماية الممكية الصناعية)ثانيا( مف اتفاقية با10(: أنظر المادة 2)
 (: راجع في ذلؾ دراستنا حوؿ الحماية الداخمية لمعبلمة.3)
 .المرجع السابؽ ،)ثانيا(مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية 10(: أنظر المادة 4)
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دولة التي  تقاـ عمى إقميـ أية لرسمية أو المعترؼ بيا رسميا ، و في المعارض الدولية ا
منيا.كما يجوز لكؿ دولة أف تطمب ما تراه ضروريا مف المستندات التي تثبت ذاتية 

 الشيء المعروض و تاريخ إدخاؿ المعرض.
ىو ما نص عميو المشرع الجزائري ،إذ أف الشخص الذي يقـو بعرض سمع أو خدمات و 

بحؽ  المطالبةبو رسميا يمكف لو طمب تسجيميا و  أثناء معرض دولي رسمي أو معترؼ
أشير ابتداء مف انتياء  3األولوية فييا ابتداء مف تاريخ العرض و ذلؾ في أجؿ 

 .(1)العرض
 خامسا: إنشاء المصالح الوطنية الخاصة بالممكية الصناعية.

المعمومات الخاصة بحقوؽ الممكية الصناعية فقد نصت االتفاقية في سبيؿ توفير الحماية و 
 :ب ح خاصة بالممكية الصناعية و ذلؾعمى تعيد دوؿ األعضاء،بتوفير مصال

 مصمحة خاصة بالممكية الصناعية. وتتمثؿ المصمحة المختصة بالممكية الصناعيةإنشاء  ػ
 لجزائر بالمعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية.ا في
 مركز اطبلع الجميور عمى مختمؼ حقوؽ الممكية الصناعية. ػ

صور طبؽ األصؿ لمعبلمات مالكي البراءات و  ة دورية بأسماءػ إصدار نشرة رسمية خاص
بنشر كؿ  تتولى المصمحة المختصة بالممكية الصناعية في الجزائرو .(2)المسجمة

المعمومات الخاصة بكؿ عناصر الممكية الصناعية مف تسجيؿ وتجديد وكؿ التصرفات 
 ( .BOPIالصناعية) في النشرة الرسمية لمممكيةالواردة عنيا وذلؾ 

 تسوية المنازعات في إطار االتفاقية:  سادسا: نظام

قد تنشب بيف  التيوضعت نظاما لتسوية المنازعات  مف اتفاقية باريس قد 82أف المادة 
تطبيؽ االتفاقية حيث أجازت ليا إذا لـ  أوبشأف تفسير  اتحاد باريس فيالدوؿ األعضاء 

 .لعدؿ الدوليةالمفاوضات أف تعرض النزاع عمى محكمة ا يتـ تسوية النزاع عف طريؽ
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتعمؽ بالعبلمات،المرجع السابؽ. 06-03مف األمر رقـ  6الثانية مف المادة  ة(: راجع الفقر 1)
 المرجع السابؽ. مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية، 12(:أنظر المادة 2)
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وفي األخير يمكف القوؿ أف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية تعتبر أوؿ االتفاقيات 
الدولية التي اىتمت بحماية الممكية الصناعية، ورغـ قدميا إال أنو مازاؿ يعمؿ بيا حتى 

في مجاؿ الممكية  اآلف،إذ أحالت اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة الى أحكاميا
 11والمادة  18إلى  1الصناعية، وألزمت الدوؿ األعضاء بمراعاة أحكاـ المواد مف 

منظمة التجارة العالمية بغض  في جميع الدوؿ األعضاءل منيا.وتعتبر ىذه األحكاـ ممزمة
  .االتفاقيات الدولية أو عدـ االنضماـ إلييا النظر عف انضماميا إلى ىذه

لى قواعد إنفاذ ،فالحماية التي توفرىا تعتبر غير كافية عمييا أنيا تفتقر إغير أنو يؤخذ  
لردع التعديات عمى حقوؽ الممكية الصناعية خاصة مع ظيور طرؽ حديثة لمتعدي عمى 

قد تنشب بيف الدوؿ  التي ىذه األخيرة. كما أنيا وضعت نظاما ىشا لتسوية المنازعات
حيث أجازت ليا إذا لـ يتـ  تطبيؽ االتفاقية أوبشأف تفسير  اتحاد باريس فياألعضاء 

المفاوضات أف تعرض النزاع عمى محكمة العدؿ الدولية وقد ثبت  تسوية النزاع عف طريؽ
حتى اآلف إلى محكمة العدؿ الدولية لتسوية  دولة أي، إذ لـ تمجأ ذا النظاـعمميا فشؿ ى

 ..(1)ةاتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعي المنازعات المتعمقة بتفسير أو تطبيؽ
تخدـ أكثر الدوؿ الصناعية وكيؼ  كما أنيا لـ تراعي المساواة االقتصادية بيف الدوؿ فيي

 ةال وىي الدوؿ التي بادرت بإبراميا لحماية مصالحيا في الدوؿ األخرى خاصة مع زياد
 حجـ المبادالت التجارية الدولية وظيور ظاىرة التقميد.

 المطمب الثاني
 اتفاق نيسو   لمعالمات جيل الدوليبشأن التس مدريد اتفاقية

)الفرع تيسير تسجيميا دولياموحد  ل تحضى العبلمة بحماية دولية تـ وضع نظاـ دوليكي ل
كما تـ وضع  نظاـ موحد لتصنيؼ المنتجات والخدمات ألغراض تسجيؿ  ،وؿ(األ

 العبلمات )الفرع الثاني(.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1:)

www.aradous-aca.com/forum.php?  
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 األول الفرع
 1891لمعالمات لسنة  بشأن التسجيل الدولياتفاقية مدريد 

الدولي لمعبلمات مف أجؿ وضع  التسجيؿ أوؿ اتفاقية اىتمت بمسألة (1)مدريدتعتبر اتفاقية 
ف حماية ىذه األخيرة طبقا لمبدأ إقميمية العبلمة فإنظاـ دولي موحد لتسجيؿ العبلمة.إذ 

يا دوف أف تمتد إلى الدوؿ محصورة في الحدود اإلقميمية لمدولة التي تـ تسجيؿ العبلمة في
عمييا أف يقـو بتسجيؿ مف أجؿ حماية العبلمة دوليا يتطمب عمى صاحب الحؽ و األخرى،

يتطمب إتباع ذلؾ و  ،تي يرغب فييا الحصوؿ عمى حمايتياعبلمتو في كؿ الدوؿ ال
 إجراءات كثيرة حسب ما تقتضيو تشريعات تمؾ الدوؿ.

إلى تحمؿ تكاليؼ باىضة كالرسـو في كؿ دولة يؤدي  أف تقديـ الطمبات الوطنيةكما 
إلى البحث عف وسيمة أفضؿ لحماية تكاليؼ الترجمة في كؿ دولة.األمر الذي أدى و 

مف القياـ بتسجيؿ  يـإعفائب وتخفيؼ العبء عمى أصحاب العبلمات وذلؾالعبلمة دوليا 
التي وضعت نظاما  1891عبلماتيـ في كؿ دولة عمى حدى فكانت اتفاقية مدريد لسنة 

تسجيؿ  عميو فإف الغرض مف اتفاقية مدريد ىو تسييؿو  لمتسجيؿ الدولي لمعبلمات.
 الممكية لحماية حقوؽ دوؿ األعضاء لبلتحاد الدولي في جميعوحمايتيا  لعبلمات ا

جية، وتوفير  التسجيؿ المتعدد لمعبلمات مف إجراءات التخمص مف صعوباتالصناعية و 
وتيدؼ اتفاقية مدريد بذلؾ .اريؼ مف جية أخرى و اقتصاد لموقتالمصالرسـو والنفقات و 

تسجيؿ الدولي يعادؿ مجموعة مف التسجيبلت الوطنية، إلى تسييؿ إدارة الحماية ألف ال
لدى المكتب الدولي لمويبو)المنظمة العالمية لمممكية  فيي تسمح بالقياـ بإجراء مركزي واحد

 سواء تعمؽ األمر بتسجيؿ العبلمة أو تجديد (2)الفكرية(

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
و قد جرى تعديميا أكثر مف  1891(: تـ التوقيع عمى اتفاقية مدريد الخاصة بالتسجيؿ الدولي لمعبلمات سنة 1)

، وفي لندف سنة 1925،  والىاي سنة 1911،ثـ في واشنطف 1900مرة،حيث تـ تعديميا في بروكسؿ سنة 
. راجع النص الكامؿ 1979يؿ أخر في سنة عدو جرى ت 1967،ثـ في استوكيولـ سنة 1957،ونيس سنة 1934

 :لبلتفاقية عمى الموقع
http:// www.wipo.int/madrid/ar/pub418/index.htm 

درجة الدكتوراه في  محمد مصطفي عبد الصادؽ مرسي،الحماية القانونية لمعبلمات التجارية، رسالة لمحصوؿ عمى (:2)
 .142ص 2004القانوف،كمية الحقوؽ ،جامعة القاىرة،

http://www.wipo.int/madrid/ar/pub418/index.htm
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 صاحبيا أو عنوانو أو في في ممكية العبلمة أو اسـالتي تطرأ قيد التغييرات و  يا تسجيم
يجوز لكؿ دولة طرؼ في اتفاقية و ثبل .م التي تغطييا العبلمة قائمة السمع والخدمات

ي أو ف (1)أف تصبح طرفا في االتفاؽ أو البروتوكوؿ باريس بشأف حماية الممكية الصناعية
ييما اصطبلح يطمؽ عمى الدوؿ األطراؼ في االتفاؽ أو البروتوكوؿ أو في كمكمييما،و 

 .طراؼ المتعاقدة معا اتحاد مدريدتشكؿ األو ،األطراؼ المتعاقدة
موجب ب 1972لقد انضمت إلييا في زائر تعد عضو في ىذه االتفاقية و مع اإلشارة أف الج

 .(2)1972-03-22المؤرخ في  10-72األمر رقـ 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 27ي و تجدر اإلشارة إلى انو قد تـ اعتماد بروتوكوؿ مدريد بشأف التسجيؿ الدولي لمعبلمات و تـ التوقيع عميو ف (:1) 

،و يعتبر صيغة معدلة التفاؽ مدريد و ذلؾ بغرض تمكيف الدوؿ الغير منظمة إلى اتفاؽ مدريد باالنضماـ 1989جواف 
 نو لـ يحضى بانضماـ بعض الدوؿإال أ.إذ بالرغـ مف أف نظاـ مدريد قد استخدـ عمى نطاؽ واسع إلى البروتوكوؿ

  أنظر في ذلؾ:.،انجمترا  و خاصة الواليات المتحدة األمريكية،الياباف الميمة

 PLASSERAUD Yves, DEHAUT Martine, PLASSERAU Claude, Marques ,op.cit.p.88.    
باعتبار أنيا تشكؿ البمد األصمي مشكمة حقيقية  1891إذ اعتبر غياب ىذه الدوؿ عف االنضماـ إلى اتفاقية مدريد سنة 

حالت دوف انضماـ ىذه ت التي البروتوكوؿ إلزالة الصعوبا تـ وضع، و  منيا ورةيلمعديد مف العبلمات خاصة المش
نظاـ التسجيؿ الدولي لمعبلمات  تغييرات التي أدخميا فينظرا لممكمبل التفاقية مدريد  يعتبر ىذا البروتوكوؿ.و الدوؿ 

قبؿ ذلؾ  البروتوكوؿ إلمكانية إيداع طمبات التسجيؿ بالمغة االنجميزية بعد أف كانت يتضح ذلؾ خاصة  في إقرارو 
تطور اآلليات الدولية لحماية  ببلؿ عبد المطمب بدوي، ببلؿ عبد المطمب بدوي،ة.  أنظر: حصرا عمى المغة الفرنسي

الممكية الصناعية زيف الديف،صبلح  .و أنظر كذلؾ:21.22المرجع السابؽ،ص ص حقوؽ الممكية الصناعية....،
 .4584457 ص التجارية،صو 
نجد استناد الطمب الدولي إلى طمب وطني بدؿ التسجيؿ الوطني منيا البروتوكوؿ مف بيف التعديبلت التي تضو 

بنظاـ  وقتا طويبل خاصة في الدوؿ التي تأخذ التسجيؿ الوطني يستغرؽ  غالبا ما المنصوص عميو في اتفاقية مدريد،إذ 
 اع الطمب،تسقط إمكانيةأشير مف تاريخ إيد6تـ الحصوؿ عمى التسجيؿ األساسي بعد  وفي حالة ما إذا  ، فحصال

 ومف بيف األمور التي عالجيا البروتوكوؿ أيضا ىو إقرار حؽ المطالبة باألولوية المنصوص عمييا في اتفاقية باريس.
التي حددتيا اتفاقية مف المدة  شيرا  بدال18أي طرؼ في االتفاقية أف يعمف رفض حماية العبلمة في أراضيو خبلؿ مدة 

مكانية تحويؿ التسجيؿ الدولي الذي تـ إلغاؤه ألي سبب إلى تسجيؿ وطني ليذه العبلمة وذلؾ مدريد وىي سنة.وكذلؾ إ
الحماية القانونية  محمد مصطفي عبد الصادؽ مرسي، لبلستفادة مف تاريخ تقديـ الطمب وأولويتو.أنظر في ذلؾ:

ور المييري، الحماية القانونية .وأنظر كذلؾ خالد محمد كدف147لمعبلمات التجارية،رسالة .....،المرجع السابؽ،ص
لمممكية الصناعية،  رسالة لمحصوؿ عمى درجة "دكتور" في القانوف،كمية الحقوؽ، جامعة 

 .137،ص2005االسكندرية،مصر،
 .1972-04-21الصادر في 32(:ج ر العدد2)
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تسجيؿ الدولي لمعبلمات يكوف لكؿ شخص تابع إلحدى الدوؿ المتعاقدة بمقتضى نظاـ الو 
بالقياـ بإجراء  ؿ حماية عبلمتو المسجمة في بمده األصمي في جميع دوؿ االتحاد،أف يكف
يتـ حماية الممكية الصناعية في برف و المسجمة بالمكتب الدولي لمة إيداع العبلوىو  واحد

اإليداع عف طريؽ تقديـ طمب إلى مكتب الممكية الصناعية في بمد العبلمة 
واألثر المترتب عف التسجيؿ  تفاع باتفاؽ مدريد)أوال(،ونتناوؿ فيما يمي شروط االناألصمي.

 .)ثانيا( وأخيرا مزايا نظاـ مدريد)ثالثا(الدولي لمعبلمة
 شروط االنتفاع باتفاق مدريد.: أوال
 األشخاص الذين يحق ليم تسجيل عالماتيم عمى المستوى الدولي. ـ1

الدوؿ المتعاقدة ضماف  دولة مف نو يجوز لرعايا كؿفإ 1891طبقا التفاقية مدريد لسنة 
في جميع الدوؿ  أو الصناعية المسجمة في بمدىا األصمي التجارية عبلماتيـلة حماي

ب الدولي لحماية ذلؾ بإيداع العبلمات المذكورة بالمكت، و األخرى األطراؼ في ىذا االتفاؽ
في يعتبر و .(1)في جنيؼ بواسطة المصمحة المختصة في العبلمة األصمية الممكية الفكرية

في  يستوفوف لكفلتي لـ تنضـ إلى ىذه االتفاقية حكـ رعايا الدوؿ المتعاقدة، رعايا الدوؿ ا
اتفاقية  مف 3الدوؿ المنظمة ليذه االتفاقية الشروط المنصوص عمييا في المادة  أقاليـ
   .(2)باريس

تمنحيا  واالنتفاع بالمزايا التيإيداع طمب لمتسجيؿ الدولي)الطمب الدولي(  ال يجوز عميوو 
مف مواطني إحدى الدوؿ المتعاقدة أو المقيميف فييا إما مودع الطمب  إال إذا كاف االتفاقية

 فعمية فييا.مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية و أو المالكيف ل
 ـ وجود تسجيل وطني لمعالمة.2

د تـ لبلستفادة مف مزايا االتفاقية ال يجوز إيداع طمب لتسجيؿ العبلمة دوليا إذ لـ يكف ق
لكي يتـ تسجيؿ العبلمة تسجيميا أوال لدى مكتب العبلمات في البمد األصمي  .وعميو 

 دوليا البد أف تكوف أوال مسجمة محميا لدى مكتب الممكية الصناعية في البمد األصمي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، المرجع السابؽ.1891مف اتفاقية مدريد لسنة   1ف المادة م 1الفقرة  (:1) 
  لحماية الممكية الصناعية عمى أنو: سمف اتفاقية باري 3وتنص المادة .1891مف اتفاقية مدريد لسنة  2المادة   (:2)

دوؿ االتحاد  " يعامؿ نفس معاممة رعايا دوؿ االتحاد رعايا الدوؿ غير األعضاء في االتحاد المقيميف في إقميـ إحدى
  والذيف ليـ عمييا منشات صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة".
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قبؿ أف يتـ تسجيميا دوليا، فالتسجيؿ الوطني لمعبلمة في بمد المنشأ مدخؿ لمتسجيؿ 
دولة  إيداع الطمب الدولي لدى المكتب الدولي بواسطة مكتب إذ يتـ .(1)الدولي لمعبلمات

ذاالمنشأ. ال ينظر لدى المكتب الدولي فإف ىذا األخير لدولي مباشرة الطمب ا إيداعتـ  وا 
 إلى مرسمو.و ويقـو بإرجاعو في
ف طمب التسجيؿ الدولي يجب تقديمو عمى االستمارة مف االتفاؽ فإ 3ا أنو طبقا لممادةكم

في بالممكية الصناعية أنو عمى اإلدارة المختصة وص عمييا في البلئحة التنفيذية، و المنص
البيانات الواردة في ىذا الطمب تطابؽ البيانات الواردة في بأف عبلمة أف تشيد بمد منشأ ال

وتسجيؿ العبلمة في بمد المنشأ وكذلؾ  ، وأف تذكر تواريخ وأرقاـ إيداعالسجؿ الوطني
ت الخدماأيضا أف يبيف  قائمة السمع و  يجب عمى المودعو تاريخ طمب التسجيؿ الدولي.  

أف يبيف إف أمكف الصنؼ أو األصناؼ و  ،ب بحمايتيا دولياالمعنية بعبلمتو والتي يطال
الدولي لمسمع  المعد بموجب اتفاؽ نيس بشأف التصنيؼ لمتصنيؼالمقابمة ليا تبعا 

 .(2)ألغراض تسجيؿ العبلمات الخدماتو 
يعتبر موافؽ لما جاء بو قانوف العبلمات الجزائري  التسجيؿ الدولي شرطويبلحظ أف 

و ال يمكف لجزائري أف يطمب حماية عبلمتو في الخارج إال إذا تـ السابؽ، عندما نص أن
 الشيء الذي لـ يتضمنو قانوف العبلمات الحالي.و بما أف الجزائر (3)إيداعيا في الجزائر

 ف التسجيؿ الوطني لمعبلمة يعد شرطا لمتسجيؿ الدولي. عضو في االتفاقية فإىي 
 ـ إجراءات التسجيل الدولي.3

  شخص  لكؿ  بمقتضاه يسمح   نظاما لمتسجيؿ الدولي تـ  وضع مدريد  اتفاقية بموجب 
ده األصمي إلحدى الدوؿ المتعاقدة أف يكفؿ حماية عبلمتو التجارية المسجمة في بم  تابع

يـ طمب لمتسجيؿ يتـ ذلؾ كما أشارنا عف طريؽ تقدفي جميع دوؿ االتحاد األخرى، و 
التصديؽ مد المنشأ أوال،حيث يتـ تقديمو و ي بذلؾ إلى مكتب التسجيؿ فالدولي لمعبلمة و 

  إلى المكتب  ثـ يرسؿ  البمد األصمي،  سجؿ  في  المثبتة  البيانات  صحة  عمى
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .71المرجع السابؽ،ص ،لصناعية والتجاريةالحماية الدولية لحقوؽ الممكية امصطفى ياسيف األصبحي، (:1)
 مف اتفاؽ مدريد، المرجع السابؽ. 3المادة تعمؽ بمضموف طمب التسجيؿ الدولي أنظر فيما ي (:2)
 .،المرجع السابؽالعبلمات التجاريةالمتعمؽ بعبلمات المصنع و  ،57-66مف األمر  19المادة  (:3)
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ىذا  الطمب إلى المكتب الدولي يقـو بوصوؿ و .(1)الدولي مرفقا بالرسـو المقررة بيذا الشأف
إخطار اإلدارات المعنية فورا بيذا  يتولىكـ في السجؿ الدولي  بقيد العبلمة  األخير

 .(2)بنشر العبلمة المسجمة في إحدى نشراتو الدورية التسجيؿ كما يقوـ
مديد المكتب الدولي بتسجيؿ عبلمة أو بطمب تالتي يخطرىا  يجوز لكؿ دولة متعاقدةو 

ىذا األخير عف عدـ إمكانية منح  الحماية ليذه العبلمة في أراضييا أف تعمف  الحماية
لمعبلمة أو تاريخ طمب تمديد  مف تاريخ التسجيؿ الدولي  خبلؿ ميمة مدتيا سنة واحدة 

وعمى المكتب الدولي إرساؿ صورة  الرفض. أف تبيف أسباب ذلؾالحماية المقدـ وعمييا 
ض إلى اإلدارة المختصة في بمد المنشأ، والى صاحب العبلمة أو عف اإلخطار بالرف

وكيمو.ويحؽ لصاحب الشأف المجوء إلى طرؽ الطعف ذاتيا كما لو كاف قد أودع العبلمة 
.كما نصت االتفاقية عمى أنو ال يجوز بنفسو مباشرة في البمد الذي رفضت فيو الحماية
دوف السماح لصاحب العبلمة بالدفاع  لمسمطات المختصة النطؽ بإبطاؿ أي عبلمة دولية

 .(3)عف حقوقو في الوقت المناسب
 أثر التسجيل الدولي لمعالمة.: ثانيا

مف  4مادة ذلؾ طبقا لم يترتب عمىبعد إتماـ إجراءات التسجيؿ الدولي لمعبلمات فإنو 
 بتداءالموقعة عمى اتفاؽ مدريد ا في جميع الدوؿ بالحماية االتفاقية أف تتمتع ىذه العبلمة

يا كما لو قاـ صاحب العبلمة بإيداع طمب تسجيؿ العبلمة بنفسو  تاريخ تسجيميا دول مف
العبلمة  تسجيؿوتتمثؿ مدة الحماية المترتبة عمى .مباشرة لدى مكتب كؿ طرؼ متعاقد

عشريف سنة تبدأ مف تاريخ ىذا التسجيؿ بصرؼ النظر عف مدة في المكتب الدولي  لدى
قبؿ انتياء  أشير 6خبلؿ مدة  لنفس المدة  جوز تجديد التسجيؿالتسجيؿ الوطني،كما ي

مقابؿ دفع الرسـ األساسي، وعند االقتضاء الرسـو اإلضافية والرسـو  الحماية مدة
 .(4)التكميمية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .وأنظر كذلؾ :443.442ة الصناعية والتجارية،المرجع السابؽ،ص ص صبلح زيف الديف،الممكي (:1)

 .142الحماية القانونية لمعبلمات التجارية،رسالة ....،المرجع السابؽ ،ص محمد مصطفى عبد الصادؽ مرسي،
 ، المرجع السابؽ.مف اتفاؽ مدريد 3مف المادة  4(: الفقرة 2)
 .، المرجع السابؽمف اتفاؽ مدريد 5(: المادة 3)
 مف اتفاؽ مدريد، المرجع السابؽ. 7و المادة  6/1(: أنظر المادة 4)
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أو  شطب تطرأ عمى قيد العبلمة في السجؿ الوطني مف بالنسبة لمتعديبلت التي يمكف أفو 
إخطار  في بمد المنشأ و يقع عمى عاتؽ مصمحة التسجيؿنفإ يةأو تنازؿ أو نقؿ ممك إلغاء

ات في السجؿ الدولي  التغيير  ىذه قيد  ا األخير مف، حتى يتمكف ىذبذلؾالمكتب الدولي 
 .(1)خطر بيا الدوؿ المتعاقدةيو 

ف التسجيؿ الدولي فإ 1957اتفاقية مدريد في نيس في  منذ مراجعةباإلضافة إلى ذلؾ و 
سنوات ثـ  5مدة  أي التسجيؿ الذي تـ في بمد المنشأ يبقى مرتبطا بالتسجيؿ األساسي

عاد،أي قبؿ في البمد األصمي في ىذا المي مثبل تـ شطب العبلمةعميو إذا . و (2)ينفصؿ عنو
 ىو ما يعرؼ بنظاـ،و ف ذلؾ سوؼ يؤدي إلى سقوط العبلمة الدوليةسنوات فإ 5انتياء مدة 

مف انقضاء أو  أي كؿ ما يطرأ عمى العبلمة." L’attaque centrale"  اليجـو المركزي
أما إذا تـ رفع  .التسجيؿ الدولي سنوات سوؼ يؤثر عمى 5في خبلؿ  سقوط أو بطبلف

لية مستقمة سنوات،أي عندما تصبح العبلمة الدو  5بعد مرور  العبلمة مثبل إبطاؿدعوى 
 . (3)ف التدخؿ واجب في كؿ دولة تكوف فييا العبلمة محميةعف العبلمة األصمية،فإ

 ثالثا: مزايا نظام مدريد.
فبعد إتماـ إجراءات  ب العبلمة،لنظاـ التسجيؿ الدولي مزايا عديدة  تعود عمى صاح

تسجيؿ العبلمة لدى مكتب المنشأ،  فبل يبقى عميو إال أف يودع طمبا واحدا لتسجيميا دوليا 
وذلؾ بمغة واحدة ويسدد رسما واحدا أماـ نفس المصمحة المختصة بدال مف القياـ بإيداع 

تعاقدة ودفع رسـو طمبات عديدة بمغات عديدة لدى المصالح التابعة لمختمؼ األطراؼ الم
  لكؿ مكتب مف تمؾ المكاتب، وباإلضافة إلى ذلؾ ال يضطر صاحب العبلمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المرجع السابؽ. مف اتفاؽ مدريد، 9المادة  (:1)
 عمى أنو: مف اتفاقية مدريد 6(: حيث تنص المادة 2)
 .7تسجؿ أي عبلمة لدى المكتب الدولي لمدة عشريف سنة، ويجوز تجديد التسجيؿ بالشروط المحددة في المادة -1
عند انقضاء ميمة مدتيا خمس سنوات اعتبارا مف تاريخ التسجيؿ الدولي، يصبح ىذا التسجيؿ مستقبل عف العبلمة  -2

 ...الوطنية السابؽ تسجيميا في بمد المنشأ
(3) : PLASSERAUD Yves, DEHAUT Martine, PLASSERAU Claude, Marques, 

Valorisation,  Protection , op.cit. pp87.88.Vr également BERTRAND André .R , Droit des 

Marques,   signes distinctifs – noms de domaine, op.cit.p573. 
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الحماية ريثما يبت في تسجيؿ  إلى انتظار قرار مكتب كؿ طرؼ متعاقد التمس لديو
،كتغيير اسـ صاحب عمى العبلمة  قيد التغييرات البلحقةب كما يسمح التسجيؿ الدولي العبلمة.

الخدمات يا(أو تغيير مف قائمة السمع و تغيير ممكية العبلمة )جزئيا أو كمالعبلمة أو عنوانو أو 
 .(1)سديد رسـ واحدتو  بسيط واحد و اتخاذ إجراءمجرد أطراؼ متعاقدة  ب في عدة

 الفرع الثاني

ألغراض تسجيل الخدمات و اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي لمسمع 
 1957العالمات لسنة 

سبؽ وأف أشارنا أف العبلمة ال تحضى بحماية إال في حدود المنتجات أو الخدمات 
مما المعنية بيا والتي يتـ تحديدىا أثناء اإليداع وذلؾ طبقا لمبدأ تخصيص العبلمة، 

تصنيؼ الدولي لممنتجات ف مسألة اليستوجب وضع تصنيؼ لممنتجات والخدمات، غير أ
  بالتالي المسائؿ التي اختمفت بشأنيا الدوؿ،مف  بغرض تسجيميا كانتالخدمات والسمع و 
لمعبلمات الدولية  أحسف لتوفير حماية فرغـ أىميتو .ئؽ التسجيؿ الدولي لمعبلماتمف عوا

 تصنيؼ وطني الدوؿ لـ يكف ليا إذ أف بعض ،ؾ اتفاؽ دولي بشأنياإال أنو لـ يكف ىنا
 خرى كانت تصنيفاتيا متباينة.أأصبل و 

 يعتبر ممحؽ ضروري ألي تشريع الخدماتوباعتبار أف تصنيؼ المنتجات والسمع و 
فكاف مف ، قبؿ تسجيميا ا لمعبلماتلمعبلمات خاصة في الدوؿ التي تجري فحصا أولي

واضعي ىذه االتفاقية إلى التفكير في إرساء ب ىذا ما أدىدولي، الضروري وضع تصنيؼ 
لزاـ الدوؿ المتعاقدة بتطبيقو و تصنيؼ دولي لممنتجات والخدمات و   تسييؿ ذلؾ بيدؼا 

 .(2)تسجيؿ العبلمات
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، 142الحماية القانونية لمعبلمات التجارية،رسالة ....،المرجع السابؽ،ص  عبد الصادؽ مرسي، (: محمد مصطفى1)
143. 

.و أنظر كذلؾ:ببلؿ عبد المطمب 4524451(: صبلح زيف الديف، الممكية الصناعية و التجارية ،المرجع السابؽ،ص 2)
 .20السابؽ،ص المرجعتطور اآلليات الدولية لحماية حقوؽ الممكية الصناعية،  بدوي،
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 .تصنيف نيسب التعريف: أوال
مف قبؿ المكتب الدولي الموحد  1935إف نموذج تصنيؼ نيس ىو تصنيؼ تـ إعداده في 

 ،(1)(OMPI)لحماية الممكية الفكرية الذي يعتبر سمؼ المنظمة العالمية لمممكية الفكرية
 وىي منظمة تعالج مسائؿ التنظيـ القانوني لمممكية الفكرية.

 15الموقع في  (2)الخدمات تـ اعتماده بموجب اتفاؽ نيسصنيؼ الدولي لممنتجات و والت 
 مراجعتو في تـلنيس و  الدبموماسيمف طرؼ الدوؿ المشاركة في المؤتمر  1957جواف 

الدوؿ المشاركة في االتفاؽ في .و 1977 في جنيؼ في سنةو  1967 استوكيولـ في سنة
ص يستخدـ تصنيؼ مشترؾ اعية يشكؿ اتحاد خاإطار اتحاد باريس لحماية الممكية الصن

  .(3)الخدمات ألغراض تسجيؿ العبلماتلممنتجات و 
التصنيؼ  ىي ممزمة باستخداـ تصنيؼ نيس كما ىو فيالدوؿ المشاركة في االتفاؽ و  

مومات تسجيؿ العبلمات التجارية حسب المنشور الرسمي حوؿ معو  الرئيسي أو اإلضافي
تصنيؼ العبلمات ىو إلزامي ليس فقط ؼ تصنيؼ نيس. و رة إلى أرقاـ أصنااإلشاو 

 لكف أيضا لمتسجيؿ الدولي.بلمات و لمتسجيؿ الوطني لمع

وتؤلؼ البمداف التي يطبؽ عمييا ىذا االتفاؽ اتحادا خاصا، وتعتمد تصنيفا مشتركا لمسمع 
 والخدمات ألغراض تسجيؿ العبلمات ويتكوف التصنيؼ مف:

 .حظات إضافيةقائمة باألصناؼ مقترنة بمبل-
القائمة األبجدية لمسمع والخدمات، مع بياف الصنؼ الذي تندرج فيو كؿ سمعة أو  -

 خدمة.
 .(4)يعد التصنيؼ بالمغتيف االنجميزية والفرنسية -
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (1) : Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle. 

 (2) : www.wipo.treaties/ar/nice 

 (3) :www .mktu.info 

 .الموقع:1957مف اتفاقية نيس المتعمقة بالتصنيؼ الدولي لمسمع والخدمات لسنة 04المادة األولى فقرة  (:4) 
www.wipo.treaties/ar/nice 

 

http://www.wipo.treaties/ar/nice
http://www.wipo.treaties/ar/nice
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   .مزايا تصنيف نيس: ثانيا
 أو الخدمات المنتجات بتحديد  سمحو يتكمف القيمة العممية لتصنيؼ نيس في  كون

الطمبات ألجؿ تسجيؿ العبلمات  تكويفو  يو تنظيـ مبسط إلعدادف .فئة  ة في كؿالمدرج
األمر الذي يبسط عممية  في عدة لغات، ت متوفرالخدمالي لممنتجات و التصنيؼ الدو و .

نشره تجدد باستمرار وقد تـ مراجعتو و لتحييف التصنيؼ فإنو ي .طمب التسجيؿ في أية لغة
.و تتـ مراجعة تصنيؼ نيس مف قبؿ لجنة الخبراء التي سنواتكؿ خمس  تقريبا مرة في

مف تصنيؼ  نسخ 9نشر نيس. وقد تـ قبوؿ و في اتفاؽ  تضـ ممثمي كؿ الدوؿ المشاركة
 نيس وىي:

 الثانية)تصنيؼ نيسالنسخة  ،1963في سنة نشرت  (األوؿ األولى)تصنيؼ نيسالنسخة 
النسخة  ،1981في سنة  (الثالث )تصنيؼ نيسالثالثةالنسخة   ،1971في سنة  (الثاني

 امسة)تصنيؼ نيس الخامس(الخالنسخة    ،1983في سنة  الرابعة)تصنيؼ نيس الرابع(
النسخة  ،1992في سنة  (السادسة )تصنيؼ نيسالسادسةالنسخة    ،1987في سنة 

في  (الثامف الثامنة)تصنيؼ نيسالنسخة ،1996في سنة  (السابع السابعة)تصنيؼ نيس
أصبح ساري المفعوؿ و  2006يؼ نيس التاسع المقبوؿ في األخير ىو تصنو .2001سنة 
  .(1)2007جانفي  01في 

 .تصنيف نيس: ىيكمة ثالثا
صنؼ،مف  45مف قائمة باألصناؼ تشمؿ  الدولي لممنتجات والخدمات يتكوف التصنيؼ 
صنؼ  34لمخدمات،أي   45إلى  34مف و  ،لمسمع مف تصنيؼ نيس صنؼ 34إلى  1

أصناؼ  3صنؼ، ولقد تـ إضافة  42أصناؼ لمخدمات.و لقد كاف عددىا  8لممنتجات و 
لجنة مف  تسير.و (2)صنؼ 45،ليصبح عدد األصناؼ 2002ػ01ػ01جديدة ابتداء مف 

 ضافات المناسبة عمىمتعاقدة عمى إدخاؿ التعديبلت وا  الخبراء تضـ ممثميف لكؿ الدوؿ ال
 مع اإلشارة أف عناويف األصناؼ تشير بعبارات عامة.اتيف القائمتيف مف وقت إلى أخرى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) :www .mktu.info      

  (،المتعمؽ بالتصنيؼ الدولي لممنتجات والخدمات ألغراض تسجيؿ العبلمات.                  3(:أنظر الممحؽ رقـ )2)
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إلى المياديف التي ترتبط بيا المنتجات والخدمات. وفي كؿ صنؼ نجد قائمة مف 
ف التوضيحات رتيب األبجدي.وكمعمومات إضافية فإات مقدمة حسب التالمنتجات والخدم

 .(1)المتعمقة بكؿ فئة ىي مبينة في القائمة

 آثار التصنيف القانونية.رابعا:
 مف اتفاقية نيس فإف اآلثار المترتبة عمى التصنيؼ ىي اآلثار التي ينسبو 2لممادة  طبقا

يؼ ال يمزميا ال مف حيث تقدير مدى إلييا كؿ بمد مف بمداف االتحاد الخاص ،فالتصن
ولقد نصت االتفاقية  .(2)نطاؽ حماية العبلمة وال مف حيث االعتراؼ بعبلمات الخدمة

في حيف .(3)أيضا أف كؿ بمد يحتفظ بحؽ تطبيؽ التصنيؼ كنظاـ أساسي أو كنظاـ فرعي
فرضت عمى اإلدارات المختصة في بمداف االتحاد الخاص أف تدرج في الوثائؽ 

منشورات الرسمية الخاصة بتسجيبلت العبلمات أرقاـ أصناؼ التصنيؼ التي تنسب وال
 .(4)إلييا السمع أو الخدمات المسجؿ عنيا العبلمة

إلييا  عد مف أحد أعضاء ىذه االتفاقية،والتي انضمتأف الجزائر ت في األخير مع اإلشارة
ائر إلى اـ الجز الذي يتضمف انضم 1972مارس 22المؤرخ في  10ػ72بموجب أمر رقـ 

 الخدمات يتـ طبقانص المشرع عمى أف تعييف السمع و  لقدبعض االتفاقات الدولية.و 
 . (5)الخدمات لغرض تسجيؿ العبلمات المحدد بموجب اتفاؽ نيسمع و لمتصنيؼ الدولي لمس

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  (1) :www .mktu.info                                                                                                                  
 مف اتفاقية نيس فإف التصنيؼ يتكوف مف: ىمف المادة األول 2فحسب الفقرة 

 ذلؾ؛ قائمة باألصناؼ، مقترنة بمبلحظات ايضاحية،إذا اقتضى الحاؿ -1
قائمة أبجدية بالسمع والخدمات )المسماة فيما بعد " القائمة األبجدية"(، مع بياف الصنؼ الذي تدرج فيو كؿ سمعة أو  -2

 خدمة.
 نيس، المرجع السابؽ. تفاقيةمف ا 2مف المادة  1الفقرة (: 2)
 .نفسو نيس، المرجع تفاقيةامف  2مف المادة  2لفقرة (: ا3)
 نيس، المرجع نفسو. تفاقيةامف   2دة مف الما 3الفقرة (: 4)
  ، المرجع السابؽ.يحدد كيفيات إيداع العبلمات وتسجيميا ،277ػ05مف المرسـو التنفيذي رقـ  2(: المادة 5)
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 المبحث الثاني
التجارة من حقوق حماية العالمات وفق اتفاقية الجوانب المتصمة ب

 الممكية الفكرية
 وفعالية  ، وعدـ كفايةة عمى المستوييف الوطني والدوليتفاقـ ظاىرة التقميد والقرصن أماـ

األنظمة الدولية الموجودة في مجاؿ الممكية الفكرية مف توفير حماية فعالة ليذه األخيرة، 
يرىا مف عناصر غوما ترتب عمى ذلؾ مف خسائر فادحة لممشروعات المالكة لمتكنولوجيا و 

الدولي أف يكفؿ  حماية ىذه الحقوؽ وذلؾ  كاف عمى المجتمع، الممكية الفكرية والصناعية
ية بيف الدوؿ الصناع يجمع لحماية حقوؽ الممكية الفكريةبإنشاء نظاـ عالمي جديد  

ليذه  حماية فعالةتوفير ىو و  ، وذلؾ لتحقيؽ ىدؼ مشترؾ وواحدالمتقدمة والدوؿ النامية
 د فعؿ المجتمع الدوليلقد جاء ر و المجتمع الدولي بأسره. الحقوؽ مف أجؿ أف يستفيد منيا 

سمسمة مف التي مرت ب،و GATTجارة عريفات والتقويا مف خبلؿ االتفاقيات العامة لمت
إلى عاـ  1986عاـ  آخرىا جولة أورجواي التي استمرت مفكاف و ، (1)التجاريةجوالت ال

ذلؾ في يات التي تستيدؼ تحرير التجارة و تـ التوقيع عمى مجموعة مف االتفاقو  ،1993
لقد تمخضت ىذه الجولة عف ميبلد و  ،1994مراكش بالمغرب في شير مارس  مدينة

التي تيدؼ إلى تحرير التجارة الدولية مة التجارة العالمية ػدولية جديدة ىي منظمنظمة 
 عمى المستوى الدولي.وعة بيف مختمؼ المشروعات لمنافسة المشر اوتحقيؽ  

اتفاقية الجوانب  تفاقيات مف بينياعدة ا لقد أسفرت جولة األورجواي عف التوقيع عمىو 
 لتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية المعروفة باتفاقية التريبس، وىي تعد أكثرالمتصمة با

   تحتوي عمى أحكاـ عامة،و ، مادة 73تضـ االتفاقيات المتعددة األطراؼ شموال،وىي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 Bretton (: إف فكرة وضع إطار آلليات التجارة العالمية بدأ بعد الحرب العالمية الثانية  باتفاقية بريتوف وودز1)

Woods جولة انس 1948جولة جنيؼ عاـ جوالت تفاوضية أطمؽ عمييا عمى التوالي: 8،أعقبتيا 1944في يوليو سنة،
،وجولة كنيدي 1961ػ-1960،جولة ديموف 1956،جولة جنيؼ عاـ 1951-1950،جولة توركاي عاـ1949عاـ 

الحماية القانونية وفاء محمديف، :أنظر.1994-ػ1986،وأخيرا جولة أورجواي 1979-1973،جولة طوكيو1964-1974
لمبحوث  الممكية الفكرية)تريبس(،مجمة الحقوؽ لمممكية الصناعية وفقا التفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ 

 .226،ص1997،جامعة االسكندرية، 2و1القانونية واالقتصادية،العدد 
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تحرير التجارة  وأحكاـ تفصيمية خاصة بعناصر الممكية الفكرية، ويكمف ىدؼ االتفاقية في
  ىما:مميف أساسييف و العالمية مع األخذ في االعتبار عا

 كية الفكرية.المبلئمة لحقوؽ المم: ضرورة تشجيع الحماية الفعالة و أوال
اإلجراءات المتخذة إلنفاذ حقوؽ الممكية الفكرية نيا: ضماف أف ال تصبح التدابير و ثا

 .(1)حواجز في حد ذاتيا أماـ التجارة المشروعة
حؽ المؤلؼ  في:والمتمثمة الممكية الفكرية التي تغطييا حقوؽ مجاالت  االتفاقية كما حددت

النماذج الجغرافية ،الرسـو و  مات التجارة ،البياناتعبلمات المصنع أو عبل الحقوؽ المجاورة،و 
 لمدوائر المتكاممة، (الطبوغرافيةالتخطيطية )الرسومات  براءات االختراع،التصميمات الصناعية،

مراقبة الممارسات المنافية لممنافسة في التراخيص  حماية المعمومات غير المفصح عنيا،
 س(.التعاقدية)الجزء الثاني مف اتفاقية تريب

مكية التفاقيات الدولية السابقة في مجاؿ المال تحؿ محؿ امع اإلشارة أف اتفاقية تريبس 
نما ىي مكممة ليا بغرض  خمؽ نظاـ االنسجاـ بيف أحكاميا و تحقيؽ الفكرية والتمغييا وا 

متكامؿ مف شأنو توفير حماية أقصى لعناصر الممكية الفكرية. وىكذا أشارت اتفاقية 
ية برف لممصنفات ؿ مف اتفاقإلى استنادىا إلى أحكاـ ك الثانية مادتياتريبس صراحة في 

ديف ،إضافة التفاقية روما لحماية المؤ اتفاقية باريس لمممكية الصناعيةو  األدبية،الفنية و 
كية الفكرية لمدوائر معاىدة الممالييئات اإلذاعية، و منتجي التسجيبلت الصوتية و و 

 .(2)المتكاممة
عية إلى الصنا الممكيةسابقة في مجاؿ الممكية الفكرية و ال تفاقيات الدوليةنفاذ االومع بقاء و 

منظمة  ناؾ نوع مف التنسيؽ والتعاوف بيفىجانب اتفاقية تريبس فإف ذلؾ يتطمب أف يكوف 
بيف المنظمة سير عمى تطبيؽ اتفاقية التريبس،و باعتبارىا الييئة التي ت التجارة العالمية

 ية باعتبارىا الييئة التي تسير عمى تطبيؽ االتفاقيات والمعاىداتالعالمية لمممكية الفكر 
   في مجاؿ الممكية الفكرية. السابقة

 الذي يقضي،و 1995ديسمبر  22المنظمتيف  في  ليذا الغرض انعقد اتفاؽ بيف ىاتيفو 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ة وفقا التفاقية الجوانب ....،المرجع السابؽ،ص الحماية القانونية لمممكية الصناعيجبلؿ وفاء محمديف، (: 1)

 .2274226ص
 .227(: المرجع نفسو،ص 2)
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 غيرىا مف االتفاقيات الدوليةما يتعمؽ بتطبيؽ اتفاقية تريبس و بإيجاد نوع مف التعاوف في
 اتفاقية التريبس ىكذا تتضمفو تمؼ جوانبيا.األخرى التي تتناوؿ حقوؽ الممكية الفكرية بمخ

المبرمة السابقة حكاـ االتفاقيات الدولية األ باإلضافة إلى األحكاـ الجديدة التي جاءت بيا،
مف شأف ىذا التنسيؽ بيف لعؿ و  ،والتي أحالت إلييا في نصوصيا في شأف الممكية الفكرية
 .(1)يخيا عمى المستوى الدوليترسالفكرية و تدعيـ حقوؽ الممكية مختمؼ ىذه األحكاـ 

مع اإلشارة أف اتفاقية تريبس تتميز كثيرا عف االتفاقيات السابقة عنيا التي تناولت عناصر 
أنيا لـ تكتفي بوضع القواعد الموضوعية  المتعمقة  بحقوؽ   الممكية الفكرية، بحيث

نما وضعت  أيضا  القواعد  اإلجرائية الممكية   تمؾ  فعيؿ حمايةلتة الضروريالفكرية ،وا 
دارية وكذا التدابير الحدودية اإلى اإلجراءات والجزاءات المدنية و ذلؾ بنصيا عمو  الحقوؽ 

 .(2)اإلجراءات الجزائية التي عمى الدوؿ االلتزاـ بياو 
تطرقت االتفاقية إلى مسألة النزاعات التي قد تثور بيف األعضاء، فمقد  إلى جانب ذلؾ 

يشرؼ عمى قد تنشا بيف دوؿ األعضاء و  التيالمنازعات  وفضآلية فعالة لمنع   ضعتو 
 التابع لمنظمة التجارة العالمية. تنفيذىا جياز تسوية المنازعات

تارة  العالمية تستدعي تسويتيابيف الدوؿ األعضاء لمنظمة التجارة   الخبلفات التجاريةف 
عف طريؽ المجوء إلى تارة بيف األطراؼ المتنازعة تجاريا،و  المباشرة عف طريؽ المفاوضات

يعتمد ىذا الجياز في فضو لمنزاع و  .ازعات لمنظمة التجارة العالميةجياز تسوية المن
الواردة في االتفاقيات التجارية الرجوع إلى القواعد والقوانيف المنظمة لمتجارة و عمى  التجاري
ؿ العربية مع اإلشارة أف الجزائر تعتبر أحد الدو  .(3)وقعت عمييا الدوؿ األعضاءالتي 

 ،حقوؽ الممكية الفكريةعضو   ةكدول  قبوليا  قرار  تنتظر  التي  أي ،(4)المراقبة الخمس 
 عضوية منظمة التجارة إلى منظمة التجارة العالمية. ويقع عمى الدوؿ المنظمة تفاقيةفي ا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .628المرجع نفسو،ص (:1)
دار الفكر  (: عبد الرحيـ عنتر عبد الرحمف، حقوؽ الممكية الفكرية وأثرىا االقتصادي،2)

 .124،ص2009الجامعي،االسكندرية،
 .124(: المرجع نفسو،ص3)
  =تحقت بالمنظمةسمطنة عماف،المممكة السعودية والسوداف.أما عدد الدوؿ العربية التي ال والمتمثمة في :األردف، (:4)
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العالمية  وقبوليا عضوية اتفاقية تريبس واجب توفير الحماية القانونية العادلة ألصحاب 
بما يتفؽ مع االلتزامات الدولية التي  قوانينيا الوطنيةفي تعديؿ إجراء مما يقتضي أيضا 

 . تفرضيا اتفاقية تريبس
تفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف األحكاـ العامة والمبادئ األساسية السنتناوؿ فيما يمي 

حقوؽ الممكية الفكرية )تريبس( )المطمب األوؿ(، ثـ نتطرؽ إلى أحكاـ اتفاقية تريبس فيما 
 .(المطمب الثاني)يتعمؽ بالعبلمات

 

 المطمب األول
المبادئ األساسية التفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة األحكام العامة و 

 (ستريبمن حقوق الممكية الفكرية )
األىمية الكبيرة التفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية  مما سبؽيتضح 

،ونبيف فيما يمي األحكاـ العامة لبلتفاقية)الفرع السابقة ليا الفكرية عمى خبلؼ االتفاقيات
  األوؿ(،ثـ المبادئ األساسية التي تقـو عمييا االتفاقية)الفرع الثاني(.

 
 الفرع األول

 سحكام العامة في اتفاقية تريباأل
نتعرض في األحكاـ العامة لبلتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية  

االلتزاـ بما ثـ  إلى طبيعة ونطاؽ االلتزامات المفروضة عمى الدوؿ األعضاء)أوال(،
ية مف أحكاـ تضمنتو االتفاقيات والمعاىدات الدولية المتعمقة بحقوؽ الممكية الفكر 

نفاذ حقوؽ و  مواعيد إنفاذ اتفاقية تريبس)رابعا(،و  ،)ثالثا(االتفاقية أىداؼو والتزامات)ثانيا(،  ا 
الحماية ضد تقميد  وأخيرا )خامسا(،لبلتفاقيةتسوية المنازعات وفقا الممكية الصناعية و 
 المنتجات)سادسا(.

 ػػػػػػػػػػػػػػ
ىي:   ذه الدوؿ،وى1997تسع دوؿ حتى فبراير =ىو 

 البحريف،مصر،جيبوتي،الكويت،موريطانيا،المغرب،قطر،تونس،دولة اإلمارات العربية.
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 نطاق االلتزامات.طبيعة و : أوال
منحت اـ بتنفيذ أحكاـ ىذه االتفاقية،و لقد فرضت اتفاقية تريبس عمى البمداف األعضاء االلتز 

أساليبيا القانونية،كما و ئمة لتنفيذىا في إطار أنظمتيا ليا الحرية في تحديد الطريقة المبل
ليا أف تنفذ حماية أوسع مف الحماية التي يتطمبيا ىذا  ،نصت االتفاقية أف بمداف األعضاء

   .(1)االتفاؽ شرط أال تخؿ تمؾ الحماية اإلضافية بأحكاـ االتفاقية
ماية التي نصت إذ يتعيف عمى القانوف الوطني االستجابة لمقتضيات الحدود الدنيا لمح

عميو فإذا كانت مدة حماية براءات التفاقية وعدـ النزوؿ عنيا أو مخالفتيا.و عمييا ا
عاما،فاف كاف أحد القوانيف الوطنية يمنح مدة أقؿ  20االختراع بمقتضى االتفاقية ىي 

 .(2)نو يتعيف تعديمو ألنو يتضمف حماية أدنى مف تمؾ التي تمنحيا االتفاقيةإف
ؽ المعاممة المنصوص عمييا في ىذه يتطب ضرورة كما نصت اتفاقية تريبس عمى 

يقصد  و  ،الدوؿ األعضاء مف طرؼ االتفاقية عمى مواطني الدوؿ األخرى األعضاء
 فالذيف يستوفو  واالعتبارييفطبيعيوف "بمواطني الدوؿ األخرى األعضاء" األشخاص ال

واتفاقية البلزمة لمحماية المنصوص عمييا في اتفاقية باريس واتفاؽ برف معايير األىمية 
روما ومعاىدة واشنطف لمممكية الفكرية فيما يتصؿ بالدوائر المتكاممة، كما لو أف جميع 

 .(3)البمداف األعضاء في منظمة التجارة العالمية كانت أعضاء في تمؾ االتفاقيات
وفي شأف اصطبلح الممكية الفكرية فإنو يشير إلى جميع فئات الممكية الفكرية التي 

 مف الجزء الثاني مف اتفاؽ تريبس، والتي تشمؿ تحديدا: 7الى 1ـ مف تتناوليا األقسا
المؤشرات  ،(2)القسـالحقوؽ المتعمقة بيا،العبلمات التجارية( و 1)القسـحقوؽ المؤلؼ

 (، التصميمات5براءات االختراع)القسـ،(4)القسـالتصميمات الصناعية ،(3)القسـالجغرافية
المعمومات  حماية ،(6)القسـالمتكاممة وائرلمد الطبوغرافية(التخطيطية)الرسومات 

 .(4)(7)القسـالسرية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .،المرجع السابؽمف اتفاقية تريبس 1ػ1(:المادة 1)
  .141.،المرجع السابؽ،صوفقا التفاقية. لمممكية الصناعية الحماية القانونية(: أنظر في ذلؾ ،جبلؿ وفاء محمديف، 2)
  .،المرجع السابؽى مف اتفاقية تريبسمف المادة األول 3لمفقرة  (:3)
 .،المرجع نفسومف المادة األولى مف اتفاقية تريبس2(:الفقرة 4)
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االلتزام بما تضمنتو االتفاقيات والمعاىدات الدولية المتعمقة بحقوق : ثانيا
 م والتزامات.الممكية الفكرية من أحكا

أشارت صراحة عمى اإلحالة إلى االتفاقيات السابقة في أف اتفاقية تريبس أشارنا فيما سبؽ 
جمعت أحكاـ االتفاقيات الدولية الرئيسية في شأف الممكية مجاؿ الممكية الفكرية، فمقد 

اتفاقية برف بشأف حماية المصنفات وتعديبلتيا و  1883اتفاقية باريس  رية خاصةالفك
أحكاميا والفنية،وألزمت جميع الدوؿ األعضاء في منظمة التجارة العالمية بتطبيؽ دبية األ

 .(1)إلييا تفاقيات الدولية أو لـ تنضـإلى ىذه اال سواء انضمت
داف األعضاء في ف اتفاقية تريبس تشترط عمى البمفيما يتعمؽ بالممكية الصناعية فإو  

ذلؾ و  مف اتفاقية باريس 19المادة و  ،12إلى  1مف  االتفاقية االلتزاـ بمراعاة أحكاـ المواد
مف   12إلى  1 وتتضمف المواد مف  .(2)مف االتفاقية 4و 3و 2فيما يتصؿ باألجزاء 

اتفاقية باريس عمى نطاؽ الممكية الصناعية، وعمى مبادئيا وعمى األحكاـ الخاصة بكؿ 
حؽ احتفاظ دوؿ االتحاد منيا فمقد نصت عمى  19عناصر الممكية الصناعية، أما المادة 

بإبراـ عمى انفراد فيما بينيا اتفاقات خاصة لحماية الممكية الصناعية طالما أف ىذه 
 االتفاقات ال تتعارض مع أحكاـ ىذه االتفاقية.

 .دافــاألى: ثالثا
نفاذ حقوؽ الممكية الفكرية مف شأنيا المساىمة في  طبقا التفاقية تريبس فإف  حماية وا 

 بما يحقؽ المنفعة المشتركة بتكار التكنولوجي ونقؿ وتعميـ التكنولوجيا،تشجيع روح اال
باألسموب الذي يحقؽ الرفاىية االجتماعية  لمنتجي المعرفة التكنولوجية ومستخدمييا،
 . (3)واالقتصادية،والتوازف بيف الحقوؽ والواجبات

 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .96المرجع السابؽ،ص حماية العبلمات التجارية والصناعية في التتشريع المصري..، (: نبيؿ محمد أحمد صبيح،1)
 .،المرجع  السابؽمف اتفاقية تريبس الثانية (: المادة2)
 .،المرجع نفسومف اتفاقية تريبس السابعة المادة (:3)
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 .مواعيد إنفاذ اتفاقية تريبس: رابعا
تكوف  1994التي تـ التوقيع عمييا في و  جولة أورجواي التي انبثقت عف إف االتفاقيات

أحكاـ عمى فترات و نصت ىذه االتفاقيات  . غير أف 1995ير عاـ نافذة مف األوؿ مف ينا
مف أىـ التنازالت التي قدمتيا الدوؿ  (1)عمى أنيا انتقالية والتي اعتبرىا بعض الفقو

قية تريبس ىذه الفترات االنتقالية التي نصت عمييا اتفاأف و النامية.المتقدمة إلى الدوؿ 
امات التي فرضتيا التي خبلليا تتحرر الدوؿ األعضاء مف االلتز عبارة عف فترات سماح،و 
أف الفترة االنتقالية التي تخضع ليا دولة عضو تتحدد بحسب  االتفاقية. ومع االشارة

 ة.المجموعة التي تنتمي إلييا تمؾ الدول
التي تكوف ى ثبلث مجموعات:الدوؿ المتقدمة و فمقد قسمت اتفاقية تريبس دوؿ العالـ إل

 تفاقيةأي بعد سنة مف تاريخ نفاذ ا 1996االتفاقية ممزمة ليا ابتداء مف األوؿ مف يناير 
تنتيي التي سنوات و  4تؤخر التزاميا مدة  الدوؿ النامية يجوز أفمنظمة التجارة العالمية،و 

 10،أما الدوؿ األقؿ نموا فيي غير مطالبة بتطبيقيا  لمدة 2000مف يناير  في األوؿ
 .(2)2006حتى األوؿ مف ينايرو  1996ؿ يناير سنوات تبدأ مف أو 

ة المنازعات وفقا التفاقية تسويإنفاذ حقوق الممكية الصناعية و : خامسا
 .تريبس

قد  اتفاقية تريبسية فإف عمى خبلؼ االتفاقيات الدولية السابقة في مجاؿ الممكية الفكر 
تضمنت أحكاما إلنفاذ حقوؽ الممكية الصناعية وتسوية النزاعات،والتي مف شأنيا توفير 

الدوؿ األعضاء بقواعد إنفاذ االتفاقية  ألزمتحماية فعالة لؤلصحاب تمؾ الحقوؽ. فمقد 
جراءات وسائؿ و  وتستيدؼ ىذه القواعد إلى توفير الصناعية، الحماية القانونية لمممكية ا 

فعالة لضماف حماية أصحاب حقوؽ الممكية الصناعية.إذ يقع عمى الدوؿ األعضاء أف 
ية لتسييؿ اتخاذ االتفاقالتي نصت عمييا تمؾ  القواعدقوانينيا الوطنية اإلجراءات و مف تض

 لؾ ،بما في ذالمحمية الصناعية ةضد أي تعد عمى حقوؽ الممكي التدابير البلزمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
....،المرجع الحماية القانونية لمممكية الصناعية وفقا التفاقية الجوانب (: أنظر في ذلؾ :جبلؿ وفاء محمديف،1)

 .150الى 141السابؽ،ص 
 .150(: المرجع  نفسو، ص2)
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كما .(1)ذه اإلجراءات عادلة و منصفةبشرط أف تكوف ىالجزاءات الرادعة والسريعة،و 
دي الوقائية الكفيمة بمنع وقوع التعيبس تفصيبل لئلجراءات التحفظية و تضمنت اتفاقية تر 

خاصة بالنسبة لمسمع المستوردة المقمدة أو تمؾ التي تحمؿ عمى حقوؽ الممكية الصناعية، و 
 كما نصتء.عضاعبلمات مقمدة،حتى ال تصؿ إلى القنوات التجارية إلحدى الدوؿ األ

لتدابير الحدودية التي بمقتضاىا تتخذ الدوؿ األعضاء عمى قواعد متعمقة با اتفاقية تريبس
اإلجراءات البلزمة لوقؼ اإلفراج الجمركي عف السمع المخالفة أو المقمدة،حتى يمكف 

 .(2)الفة في مصدرىاالقضاء عمى المخ
 .الحماية ضد تقميد المنتجات: سادسا

 يبس عمى وجوب توحيد الجيود الدولية  وذلؾ بموافقة الدوؿ األعضاء نصت اتفاقية تر 
تعدي عمى حقوؽ الممكية عمى التعاوف فيما بينيا ضد تقميد المنتجات التي مف شأنيا ال

كذا و  ذلؾ عف طريؽ تبادؿ المعمومات بشأف التجارة في السمع المتعدية،يكوف الفكرية،و 
وذلؾ  تعمؽ بتجارة السمع التي تحمؿ عبلمات مقمدةالتعاوف بيف السمطات الجمركية فيما ي

 .(3)لوضع حد ليا
 الفرع الثاني

 المبادئ األساسية التفاقية تريبس
اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية  مف المبادئ األساسية التي تقوـ عمييا

 بالرعاية)ثانيا(. مبدأ الدولة األفضؿو  ،مبدأ المعاممة الوطنية)أوال()تريبس(  الفكرية
 .مبدأ المعاممة الوطنية: أوال

عمى مبدأ المعاممة اتفاقية تريبس كذلؾ  عمى غرار اتفاقية باريس لمممكية الصناعية نصت
 بأف تمنح كؿ دولة عضو لؤلجانب المنتميف إلى أي دولة يامن 3المادة الوطنية، وتقضي 

 ي لممواطنيف ف منحياأخرى مف الدوؿ األعضاء معاممة ال تقؿ عف تمؾ التي ت
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .،المرجع السابؽمف اتفاقة تريبس 41(: المادة 1)
 .150....،المرجع السابؽ،ص الحماية القانونية لمممكية الصناعية وفقا التفاقية الجوانب (: جبلؿ وفاء محمديف،2)
 .،المرجع ا لسابؽمف اتفاقية تريبس 69المادة  (:3)
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تسري ىذه المساواة عمى مختمؼ جوانب حقوؽ الممكية حماية الممكية الفكرية،و شأف 
كيفية الحصوؿ عمييا ونظاميا و  الحماية، الفكرية،سواء مف حيث المستفيد مف

األشخاص المساواة بيف  ىو تأكيد عمى إرساءىذا المبدأ النص عمى ف عميو فإومدتيا.و 
بيف الوطنييف المنتميف إلى دولة معينة ية و المنتميف إلى الدوؿ األخرى األعضاء في االتفاق

 عضو في االتفاقية.
 .مبدأ الدولة األفضل بالرعاية: ثانيا

تنص المادة الرابعة مف اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية عمى 
اإلعفاءات التي بل شروط،جميع المزايا والحقوؽ و بورا و فرورة منح كؿ طرؼ متعاقد،و ض

 يتـ منحيا ألي بمد أخر عضو في االتفاقية و دوف حاجة إلى اتفاؽ جديد.
الدوؿ  بيف يقع عمى عاتؽ كؿ دولة عضو في االتفاقية عدـ التمييز نوطبقا ليذا المبدأ فإ

عميو إذا حدث وأف و  .عمى قدـ المساواة اجميع يـأف تعاممو  ،في المعاممة  األعضاء
، دولة أخرى عضول ميزة تفضيمية معينة التجارة العالمية دولة ما عضو في منظمة منحت

 .(1)نفس الميزة لجميع الدوؿ األخرى األعضاء فيتعيف عمييا منح
ليذا المبدأ استثناءات لمدوؿ النامية حيث يستثنى مف تطبيؽ مبدأ الدولة األولى و 

 بالرعاية اآلتي:
حتى تقوى عمى المنافسة بات الحمائية لمصناعات الوليدة في الدوؿ النامية ػالترتي1

 العالمية.

المتقدمة مثؿ انجمترا و فرنسا  ػالعبلقات التفضيمية التي تربط بيف الدوؿ الصناعية2
 بعض البمداف النامية التي كانت قديما مستعمرات ليا.و 
يبلحظ يعا عمى تحرير التجارة الدولية،و تشجصادية و ػ الترتيبات المتعمقة بالتكتبلت االقت3

أف الجات ال تتعارض مع قياـ أسواؽ مشتركة مثؿ السوؽ األوروبية المشتركة)االتحاد 
 .(2)األوروبي(أو غيرىا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .94المرجع السابؽ،ص، العبلمات التجارية والصناعية في التتشريع المصري... حماية(: نبيؿ محمد أحمد صبيح، 1)
 .94،ص(: المرجع نفسو2)
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 المطمب الثاني
 فيما يتعمق بالعالمات أحكام اتفاقية تريبس

تعمؽ باألجزاء الثاني مف اتفاقية تريبس عمى أنو فيما ي 2نصت الفقرة األولى مف المادة 
حتى  1المواد مف ؽ الحالي تمتـز البمداف األعضاء بمراعاة أحكاـ الرابع مف االتفاوالثالث و 

عية الخاصة ف األحكاـ الموضو مف ثـ فإ.و 1967باريس لعاـ مف اتفاقية19دة و الما 12
الواردة في اتفاقية باريس تعتبر ممزمة لجميع أعضاء منظمة التجارة بالعبلمات التجارية و 

 .اء في اتفاقية باريس مف عدموعضأ االعالمية،بغض النظر عما إذا كانو 
 لمممكية الصناعية  اتفاقية باريس بعض أحكاـ سرياف أبقت عمى اتفاقية تريبسوعميو فإف 

 و مف أحكاـاستحدثت إلى جانب ما  مف قبؿ دوؿ األعضاء وأقرت بوجوب تطبيقيا
جرائية في شأف حماية العبلمات التجاريموضوعية و   .(1)ةا 

حقوؽ الممكية ف اتفاقية تريبس عمى المعايير المتعمقة بتوفير الجزء الثاني م تضمفقد ول
)مف  73 مواد مف  6فييا   العبلمات  نصيب  كاف قد الفكرية  ونطاقيا  واستخداميا  و 

التي سنتعرض إلييا  فيما يمي مع تبياف مدى توافقيا مع التشريع الجزائري (، و 21الى 15
 المتعمؽ بالعبلمات:

 الفرع األول
 موضوع الحماية وتسجيميا العالمة

ت بأحكاـ جديدة فيما يتعمؽ بالرموز التي بالرجوع إلى اتفاقية تريبس يبلحظ أنيا جاء
 فيما يخص تسجيميا)ثانيا(. كما استحدثت أحكاما أخرى عبلمة )أوال(،يمكف أف تشكؿ 

 العالمة موضوع الحماية.في :  أوال
ولقد  منيا، 15قرة األولى مف المادة اتفاقية تريبس عمى تعريؼ لمعبلمة في الف تضمنت
 كاألتي:  ياجاء نص

 تعتبر أي عبلمة أو مجموعة عبلمات تسمح بتمييز السمع والخدمات التي تنتجيا " 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المرجع  ....،نونية لمممكية الصناعية وفقا التفاقية الجوانب المتصمة بالتجارةالحماية القا (: جبلؿ وفاء محمديف،1) 

 .713السابؽ،ص 
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منشأة ما عف تمؾ التي تنتجيا المنشآت األخرى صالحة ألف تكوف عبلمة تجارية أو 
صناعية، وتكوف ىذه العبلمات السيما الكممات التي تشمؿ أسماء شخصية وحروفا 

رية وتركيبات األلواف وأي مزيج مف كؿ ىذه اإلشارات يمكف وأرقاما والعناصر التصوي
وحيف ال يكوف في ىذه العبلمات ما يسمح  تسجيميا كعبلمات تجارية أو عبلمات مصنع.

بتمييز السمع والخدمات ذات الصمة،يجوز لمبمداف األعضاء أف تجعؿ الصبلحية لمتسجيؿ 
وز اشتراط أف تكوف العبلمات مشروطة بالتمييز المكتسب مف خبلؿ االستخداـ.كما يج

 تسجيميا قابمة لئلدراؾ بالنظر،كشرط لتسجيميا". المزمع
التي يمكف أف تحضى وعميو يتضح أف اتفاقية تريبس تبنت مفيوما واسعا لمعبلمة 

أف تكوف بشرط  تجارية أو صناعية فأي إشارة يمكف أف تشكؿ عبلمة، بالحماية القانونية
أوردت تعداد عمى سبيؿ االتفاقية   يبلحظ أفكما و دمات.الخقادرة عمى تمييز السمع و 

خصت بالذكر الكممات التي تحوي أسماء ،و المثاؿ لمصور التي يمكف أف تتخذىا العبلمة
وحروفا وأرقاما والعناصر التصويرية واأللواف،كما يمكف أف يشكؿ عبلمة أي  شخصية

يكف في ىذه العبلمات ما يسمح ولقد أضافت االتفاقية أنو إذا لـ مزيج مف ىذه العبلمات.
فإنو يمكف لمدوؿ األعضاء تسجيميا إذا  ما اكتسبت صفة التمييز  بتمييز السمع والخدمات

  باالستعماؿ.
عبلمات التي ال يمكف إدراكيا بالنظر كالعبلمات والى جانب ذلؾ تطرقت االتفاقية إلى ال

يجوز لدوؿ االتفاقية  الصوتية والعبلمات الخاصة بحاسة الشـ. وحسب ما جاءت بو
كشرط لتسجيميا أف تكوف العبلمة قابمة لئلدراؾ بالنظر  اشتراط األعضاء فييا

الشيء  كف إدراكيا بالبصر،.وعميو أصبح مف الجائز تسجيؿ العبلمات التي ال يمكعبلمة
 .الذي لـ تتضمنو اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية

 
يبلحظ فيما يتعمؽ بتعريؼ العبلمة أنو استوعب كؿ بالرجوع إلى التشريع الجزائري فو  

عبلمات أنواع العبلمات التجارية ،إذ أنو توسع في تعريفو لمعبلمات لتشمؿ باإلضافة إلى 
لعبلمات قابمة لمتمثيؿ الخطي،وأف تسمح اشترط أف تكوف ىذه ا، عبلمات الخدمة،و السمع

 غيره. خدماتمات شخص طبيعي أو معنوي عف سمع و خدبتمييز سمع و 
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 .في تسجيل العالمة: ثانيا
 استحدثت اتفاقية تريبس بعض األحكاـ والمتمثمة فيما يمي: فيما يتعمؽ بتسجيؿ العبلمة 
عدـ جواز رفض تسجيؿ العبلمات بناءا عمى أسباب أخرى غير عدـ قابميتيا لمحماية  ػ

فبل يجوز ألي دولة فطالما توفرت متطمبات الحماية .15مف المادة  2طبقا لعبارات الفقرة 
 6مراعاة أحكاـ المادة إلشارة كعبلمة كقاعدة عامة.مع يؿ اعضو أف ترفض تسج

التي نصت عمى الحاالت التي يجوز لمدوؿ األعضاء إذا ما  مف اتفاقية باريس )خامسا(
 وتتمثؿ ىذه الحاالت فيما يمي:  توافرت إحداىا رفض تسجيؿ العبلمة

إلخبلؿ بالحقوؽ المكتسبة لمغير في الدولة التي تطمب إذا كانت العبلمة مف شأنيا ا-1
 فييا الحماية. 

إذا كانت العبلمة مجردة مف مف أية صفة مميزة أو كاف تكوينيا قاصرا عمى إشارات  -2
أو بيانات يمكف أف تستعمؿ في التجارة لمداللة عمى نوع المنتجات وجودتيا أو كميتيا أو 

أ المنتجات أو ومف اإلنتاج، أو إذا كانت قد أصبحت الغرض منيا أو قيمتيا أو محؿ منش
شائعة في المغة الجارية أو العادات التجارية المشروعة والمستقرة في الدولة التي تطمب 

 فييا الحماية.
وال سيما مف طبيعة يترتب عمييا خالفة لآلداب أو النظاـ العاـ، إذا كانت العبلمة م -3 

 تضميؿ الجميور.
مف ف المشرع نص عمى الرموز المستثناة لتشريع الجزائري لمعبلمات فإإلى اوبالرجوع  

 .(1)ذلؾ طبقا لما جاءت بو اتفاقية باريسالتسجيؿ بالتالي مف الحماية و 
غير مميزة بذاتيا لمسمع الة وجود عبلمات وؿ األعضاء في حأجازت االتفاقية لدو ػ 
مف بالتمييز المكتسب ليا  أف تشترط جعؿ صبلحية العبلمة لمتسجيؿ مشروطة الخدماتو 

صفية مف ثـ يجوز لمدوؿ األعضاء أف تقبؿ تسجيؿ العبلمة الو و .(2)خبلؿ االستخداـ 
 نو عمى الرغـ مف استعماؿ اسـ وصفي إال أف ىذا بشرط أف يثبت طالب التسجيؿ أ

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتعمؽ بالعبلمات،المرجع السابؽ. 06-03مف األمر  7(: راجع المادة 1) 
 .،المرجع السابؽ( مف اتفاقية تريبس1)15(: المادة 2) 
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 ىذا ما و  ،(1)االسـ اكتسب مع ذلؾ في أذىاف الناس القدرة عمى تمييز ىذه السمعة بالذات
إلبطاؿ إذا اكتسبت إذ نص عمى عدـ إمكانية إقامة دعوى ا ،أخذ بو المشرع الجزائري

 اتفاقية تريبس فيما يتعمؽ بالتسجيؿ فمقد أجازتو   .(2)العبلمة صفة التمييز بعد تسجيميا
 ((.3)15سبؽ االستعماؿ لطمب تسجيؿ العبلمة)المادة اشتراط األعضاء لمدوؿ 

سنوات اعتبارا مف تاريخ  3وفقا ليذه االتفاقية)تريبس( فيتعيف منح طالب التسجيؿ فترة ػ و 
ذلؾ قبؿ قياـ مكتب العبلمات برفض طمب الطمب لمقياـ باستعماؿ العبلمة و ديـ تق

نو ينبغي شطب فإ التسجيؿ،فإذا لـ يقـ طالب التسجيؿ باستعماؿ العبلمة خبلؿ تمؾ المدة
بأف استخداـ  تشريعاتيا عمة ىذا الحكـ ىو أف بعض الدوؿ تقضيو ، (3)تسجيؿ العبلمة

أما اتفاقية  .(4)ىو شرط لبقاء تسجيميا قائما صاحبيا مة واالنتفاع بيا مف جانبالعبل
باريس  فمقد  نصت  أنو  ال  يمكف  إلغاء  التسجيؿ  إال  بعد  مضي  مدة 

ف العبلمة تمغى إذا استغرؽ عدـ االستعماؿ أكثر ،وبالنسبة لمتشريع الجزائري فإ(5)معقولة
مة نصت أيضا االتفاقية ومف أجؿ ضماف استخداـ العبل .(6)دوف انقطاعمف ثبلث سنوات 

  .(7)عمى حظر فرض أية متطمبات مف شأنيا إعاقة استعماليا
مالكيا  إذا كانت ىناؾ أسباب خارج عف إرادة عمى أنو في حالة ما االتفاقية ػ كما نصت
 تسجيؿ العبلمة حتى بعد انقضاء  ، فإنو يجوز أف يستمر(8)استغبلليا حالت دوف

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المرجع  ....،الحماية القانونية لمممكية الصناعية وفقا التفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة (: جبلؿ وفاء محمديف،1)

 . 113السابؽ،ص
 .ؽ،المرجع السابالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مف األمر  20مف المادة  2(: راجع الفقرة 2)
 .،المرجع السابؽالفقرة األولى مف اتفاقية تريبس 19(: المادة 3)
المرجع  ....،الحماية القانونية لمممكية الصناعية وفقا التفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة(: جبلؿ وفاء محمديف، 4)

 .118السابؽ،ص
أية دولة يكوف استعماؿ العبلمة (مف اتفاقية باريس أنو:" يجوز إلغاء التسجيؿ في 1)ج5(: حيث تنص المادة 5)

 المسجمة فييا إجباريا إال بعد مضي مدة معقولة و إذا لـ يبرر صاحب الشأف األسباب التي أدت إلى توقفو".
 .،المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مف األمر 11(: راجع المادة 6)
 .،المرجع السابؽمف اتفاقية تريبس20 المادة (: 7)
 .،المرجع نفسوالفقرة األولى مف اتفاقية تريبس 19(: المادة 8)
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  .(1)لو صدر قانوف أو الئحة تحوؿ دوف استغبلؿ عبلمتو لفترة معينة كماسنوات  3مدة 
إذ يعتبر  ،نفسو كشرط الستمرار تسجيمياب المالؾكما ال يشترط استخداـ العبلمة مف 

استمرار تسجيميا طالما استخداـ العبلمة مف قبؿ أي شخص أخر استخداما ليا ألغراض 
مف اتفاقية  19/2) المادة أف ىذا االستخداـ خاضع لرقابة أو سيطرة مالؾ العبلمة

 .تريبس(
نصت االتفاقية أيضا أنو ال يجوز أف تؤثر طبيعة السمع أو الخدمات التي يراد استخداـ و ػ 

إذ ال يجب ريبس(.مف اتفاقية ت 15مف المادة  4العبلمة بالنسبة إلييا عمى تسجيميا)الفقرة 
إذ أف تكوف طبيعة السمعة أو الخدمة في أي حاؿ مف األحواؿ عقبة في سبيؿ تسجيميا. 

ىذا ما أقرتو اتفاقية و  عة أو خدمة مستقؿ عنيا )العبلمة(.أف محؿ العبلمة سواء كاف سم
 .(3)كذا التشريع  الجزائري المتعمؽ  بالعبلمات،و (2)باريس لحماية الممكية الصناعية

عمى خبلؼ ما  (4)صت االتفاقية عمى التزاـ الدوؿ األعضاء بتسجيؿ عبلمة الخدمةن ػ
عضاء في االتحاد بشأف التزاـ عمى دوؿ األأي جاء في اتفاقية باريس،إذ لـ تفرض 

مثؿ ىذا النوع مف العبلمات، واف تعيدت بتوفير حماية لو،وعميو توسعت اتفاقية تسجيؿ 
 .(5)لمتسجيؿتريبس في شأف العبلمات القابمة 

اتفاقية تريبس بإلزاـ الدوؿ األعضاء في منظمة التجارة العالمية بنشر كؿ عبلمة  ػ قضت
 الفرصة في أقرب اآلجاؿ بعد تسجيميا ،كما تمتـز ىذه الدوؿ بإتاحة إما قبؿ تسجيميا أو

اف األعضاء إتاحة يجوز لمبمد باإلضافة إلى ذلؾ تقديـ االلتماسات بإلغاء التسجيؿ.ل
،والمبلحظ (6)التجارية وعبلمات المصنع عمى تسجيؿ العبلمات صة لتقديـ اعتراضاتالفر 

 ذلؾ،وأف العديد مف الدوؿ تسمح  أف اتفاقية باريس لـ تشير إلى
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
اآلليات الدولية لحماية حقوؽ الممكية الصناعية،المرجع السابؽ،ص (: أنظر ببلؿ عبد المطمب بدوي، تطور 1)

 .126. 125ص
 .،المرجع السابؽمف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية 7(: أنظر المادة 2)
 .،المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مف األمر 08(:  راجع  المادة 3)
 .المرجع السابؽ،مف اتفاقية تريبس 4الفقرة 15(: المادة 4)
 .127(: أنظر ببلؿ عبد المطمب بدوي، تطور اآلليات الدولية لحماية حقوؽ الممكية الصناعية، المرجع السابؽ،ص5)
 .،المرجع السابؽمف اتفاقية تريبس 15مف المادة  5(: الفقرة 6)
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نما  باالعتراض عمى تسجيؿ العبلمة.أما بالنسبة لممشرع الجزائري فمـ ينص عمى ذلؾ وا 
 ص عمى إمكانية إبطاؿ عبلمة مف شأنيا المساس بحقوؽ سابقة.ن

 الفرع الثاني
 في مجال الحقوق الممنوحة

التسجيؿ لصاحب العبلمة المسجمة،إذ  يكوف االتفاقية عمى الحقوؽ التي يمنحيا  ػ نصت
عبلمة أو في منع الغير مف استخداـ ذات اللو حؽ استئثاري عمى العبلمة في استعماليا و 

العبلمة مف مشابية عمى سمع أو خدمات مماثمة أو مشابية لتمؾ التي سجمت عبلمة 
أجميا العبلمة وبدوف ترخيص منو، وذلؾ  عندما يكوف  مف شأف ىذا  االستخداـ أف 

بالرجوع إلى و  .(1)حوؿ المصدر الحقيقي لمسمعة الجميور في خمطيؤدي  إلى  إيقاع 
نجد أف نفس الحقوؽ يخوليا تسجيؿ العبلمات نو يع الجزائري المتعمؽ بالعبلمات فإالتشر 

 .(2)أماـ المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية
محماية المنصوص نت االتفاقية أحكاما مكممة لتضمفمقد العبلمات المشيورة فيما يتعمؽ بػ 

توسعت بس ييتضح أف اتفاقية تر  إذ (3)عمييا في اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية
 ،العبلمة لمشيورة كاستثناء عمى مبدأ تخصيصد نطاؽ الحماية المقررة لمعبلمات افي م

حيث أنيا لـ تشترط التماثؿ أو التشابو في السمع لحماية العبلمات المشيورة كما اشترطتو 
نماباريس لحماية الممكية الصناعية،و اتفاقية  بحماية إضافية ليا ضد  قضت  ا 

 العبلمات ليس فقط عند استعماليا المشروعة لتمؾاالستعماالت غير 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .مف اتفاقية تريبس 16(: المادة 1)
 .،المرجع السابؽالمتعمؽ بالعبلمات 06-03مف األمر  09(: راجع  المادة 2)
 مف اتفاقية تريبس عمى أنو: 16مف المادة  2حيث نصت الفقرة (: 3)
(،مع ما يمـز مف تبديؿ،عمى الخدمات وعند تقرير ما إذا 1967مكرر( مف معاىدة باريس )6" تطبؽ أحكاـ المادة ) 

كانت العبلمة التجارية معروفة جيدا تراعي البمداف األعضاء مدى معرفة العبلمة التجارية في قطاع الجميور المعني 
 في البمد العضو المعني نتيجة ترويج العبلمة التجارية.بما في ذلؾ معرفتيا 

مكرر مف معاىدة باريس،مع ما يمـز مف تبديؿ،عمى السمع أو  6مف ذات المادة " تطبؽ أحكاـ المادة  3وأضافت الفقرة 
بالنسبة الخدمات غير المماثمة لتمؾ التي سجمت بشأنيا عبلمة تجارية،شريطة،أف يدؿ استخداـ تمؾ العبلمة التجارية 

لتمؾ السمع أو الخدمات عمى صمة بيف تمؾ السمع أو الخدمات وصاحب العبلمة التجارية المسجمة ،وشريطة احتماؿ أف 
 تتضرر مصالح صاحب العبلمة التجارية المسجمة مف جراء ذلؾ االستخداـ".
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ت بالنسبة لسمع أو خدمات مماثمة ولكف أيضا عند استعماليا بالنسبة لسمع أو خدما
مف شأنو أف يحدث المبس  ستغبلؿ مف الغير لمعبلمة مدت الحماية عمى كؿ ا ،إذمفةمخت

أف يؤدي استخداـ ذلؾ يشترط لتطبيؽ و ،لو لـ تكف السمع مماثمةفي ذىف الجميور حتى و 
العبلمة المشيورة عمى السمع أو الخدمات غير المماثمة إلى االعتقاد بوجود صمة بيف تمؾ 

مف جية و ، مالؾ العبلمة المشيورة المسجمة مف جيةمماثمة و ت غير الالسمع أو الخدما
اؿ المساس بمصمحة ثانية أف يؤدي استخداـ العبلمة عمى سمع غير مماثمة إلى احتم

اتفاقية باريس التي تشترط  جاءت بو  ىذا  خبلفا لما و ،تعريضو لمضررمالؾ العبلمة و 
 العبلمةفي السمع المعنية ببو العبلمات المشيورة أف يكوف ىناؾ تماثؿ أو تشا لحماية

 .المقمدة أو المشبية لمعبلمة المشيورة
مات المشيورة في مجاؿ الخدمات ال تحمي العبل إلى ذلؾ أف اتفاقية باريس ويضاؼ ػ
فقط ،أما اتفاقية تريبس فمقد قضت  اقتصرت الحماية عمى العبلمات في مجاؿ السمعو 

كما أنيا ال تكتفي العتبار  ،سمع أو الخدماتبحماية العبلمات المشيورة سواء في مجاؿ ال
بؿ يجب  (1)العبلمة مشيورة بما تقرره السمطة المختصة في بمد التسجيؿ أو االستعماؿ
المعني بما عمى الدوؿ األعضاء أخذ بعيف االعتبار معرفة الجميور لمعبلمة في المجاؿ 

 .(2)د المعنيفي ذلؾ الشيرة المتحصؿ عمييا عف طريؽ ترويج العبلمة في البم
 
بالنسبة لمتشريع الجزائري المتعمؽ بالعبلمات فمقد جاء مطابقا لما نصت عمية اتفاقية و 

 .(3)في شأف حماية العبلمات المشيورة تريبسباريس واتفاقية 
قوؽ الناشئة النص عمى استثناءات محدودة مف الح ءمدوؿ األعضافماالتفاقية  وحسبػ 

لمعبلمات الوصفية،شريطة أف تراعى ىذه االستثناءات كاالستخداـ المنصؼ  عف العبلمة
 .(4)تمؾ الخاصة بالغيربلمة التجارية أو عبلمة المصنع و المصالح المشروعة لصاحب الع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .،المرجع السابؽريس لحماية الممكية الصناعية)ثانيا(مف اتفاقية با6المادة  (:1)
 .،المرجع السابؽمف اتفاقية تريبس 16مف المادة  2(: الفقرة 2)
 ،المتعمؽ بالعبلمات، المرجع السابؽ.06ػ03مف األمر  7مف المادة  8الفقرة  (:3)
 .،المرجع السابؽمف اتفاقية تريبس 17(: المادة 4)
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فمقد وضعت اتفاقية التريبس حدا أدنى لممدة التي يجب  ػ وفيما يتعمؽ بمدة حماية العبلمة
سنوات عمى األقؿ،حيث نصت أف 7أف تحضى فييا العبلمة بالحماية والتي حددتو ب

سنوات، وأف  7التسجيؿ األولي  وكؿ تجديد لتسجيؿ  العبلمة  يكوف  لمدة  ال تقؿ  عف 
أف اتفاقية   والمبلحظ ية تريبس(مف اتفاق18) المادة ال نيايةالعبلمة يمكف تجديدىا إلى ما 

المتعمؽ  06-03ف أمر م 5طبقا ألحكاـ المادة و باريس لـ تشير إلى مدة الحماية. 
تجديد التسجيؿ  سنوات،كما أنو يمكف 10ف مدة تسجيؿ العبلمة محددة ببالعبلمات فإ
 ف التشريع الجزائري يتفؽ مع ما تضمنتو اتفاقية تريبس.إىكذا فو  لفترات متتالية

 
تسجيميا في بمد معيف فقد أحالت اتفاقية تريبس عمى عبلمات و أما بشأف شروط إيداع ال

تحدد شروط إيداع وتسجيؿ العبلمات الصناعية أو التجارية في كؿ دولة اتفاقية باريس،إذ 
نو يحؽ ألي مواطف أو أي إطبقا لممعاممة الوطنية فو  (1)عف طريؽ تشريعيا الوطني

متجارة أو ألي شركة ليا في ذلؾ البمد لالعالمية منظمة الشخص مقيـ في بمد عضو في 
في  العبلمة في أي بمد أخر عضو إيداع طمب تسجيؿ ثبلمحبل تجاريا أو مصنعا م

منظمة التجارة العالمية بموجب نفس الشروط المطبقة عمى المواطنيف أو المقيميف الذيف 
 .(2)ليـ أعماؿ في ذلؾ البمد العضو اآلخر

 
 ثالفرع الثال

 العالمة التصرف في في
باعتبار أف العبلمة مف األمواؿ الجائزة التصرؼ فييا بكؿ أوجو التصرؼ الجائزة قانونا 

منيا عمى أحكاـ خاصة بمدى إمكانية الترخيص  21نصت اتفاقية تريبس في المادة فمقد 
 باستعماؿ العبلمة )أوال(، وكذلؾ نصت عمى أحكاـ خاصة بالتنازؿ عنيا)ثانيا(.

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .، المرجع السابؽمف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية 6الفقرة األولى مف المادة  (:1)
المرجع  ....،نب المتصمة بالتجارةالحماية القانونية لمممكية الصناعية وفقا التفاقية الجواجبلؿ وفاء محمديف، (: 2)

 .118السابؽ،
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 .في الترخيص باستعمال العالمة: أوال
مالؾ العبلمة لشخص أو أكثر  ص باستعماؿ العبلمة التجارية يسمحبموجب عقد الترخي

أو الخدمات و في النطاؽ  باستخداـ العبلمة التجارية عمى كؿ أو بعض المنتجات
عمى الرغـ مف عبلمة أف يستعمؿ العبلمة بنفسو ليكوف لمالؾ او  الجغرافي المحدد

 الترخيص باستعماليا لمغير.
كما جاء في اتفاقية  التراخيص العقدية لمعبلمات 21لقد أجازت اتفاقية تريبس في المادة و 

اإلجرائية التي نو يخضع لمقواعد الموضوعية و ص فإالترخييتعمؽ بشروط  .أما فيماباريس
معنى ذلؾ أف لكؿ دولة حرية وضع و عضاء في االتفاقية، يف الدوؿ األتنص عمييا قوان

 عف العبلمات التجارية. والشروط الخاصة بعقود التراخيص القواعد
فإنيا حظرت عمى الدوؿ إصدار ىذا  التراخيص اإلجباريةغير أف االتفاقية فيما يتعمؽ ب 

مثؿ ىذه ال توجد مصمحة عامة تقتضي وجود  إذالعبلمات  النوع مف التراخيص بشأف
ح ترخيص اإلجباري لمعبلمة الذي يسمكما أف ال ،التراخيص لبلنتفاع بالعبلمة التجارية

تضميؿ الجميور حوؿ مصدر  لشخص آخر أو لشركة أخرى باستعماليا قد يكوف مف شأنو
 .(1)يا مف نفس المصدر حممو عمى االعتقاد أنو  السمعة 
 .في التنازل عن العالمة: ثانيا

اتفاقية تريبس فيما يتعمؽ بالتنازؿ عف العبلمة ىو إقرارىا التي استحدثتيا مف بيف األحكاـ 
 امخالفيعتبر ىذا الحكـ و  التجاري نقؿ المنشأة أو المحؿ مع أو بدوف ياالتنازؿ عنبجواز 

الربط بيف التنازؿ  مف أنو يجوز لدوؿ األعضاء )رابعا((6)المادة لما أقرتو اتفاقية باريس
 العبلمة استقبلال عف المتجر التجاري بحيث ال يجوز التصرؼ فيالمحؿ عف العبلمة و 

لمصدر  بالنسبة نع المبس الذي قد يقع فيو المستيمؾم ولعؿ السبب في ذلؾ يكمف في
الذي  أف السمع التي تحمؿ ذات العبلمة ال تزاؿ تابعة لصاحب المتجر السمع،إذ قد يعتقد 

 .السابؽ في اتالتشريع  بعض  موقؼ  ىذا  ،  وكافتصرؼ فييا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المرجع  ....،الحماية القانونية لمممكية الصناعية وفقا التفاقية الجوانب المتصمة بالتجارةجبلؿ وفاء محمديف،  (:1)

دوي، تطور اآلليات الدولية لحماية حقوؽ الممكية نظر كذلؾ: ببلؿ عبد المطمب بأ.و 729، 728ص السابؽ،ص
 .132الصناعية، المرجع السابؽ،ص
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  ،تريبس  تبنت مبدأ حرية التصرؼ في العبلمة باالستقبلؿ عف المتجرغير أف اتفاقية 
 .(1)كأحد األصوؿ التي يجوز التصرؼ فييا استقبلال عف المحؿ التجاريالعبلمة  معاممةو 

بلمة سواء كاف ف المشرع أقر بحرية التصرؼ في العفإ ،جزائريأما بالنسبة لمتشريع ال
ذلؾ في التشريع و  ذلؾ مع/ أو استقبلال عف المتجرتنازال أـ ترخيصا أو أي تصرؼ أخر و 

السابؽ لمعبلمات و كذا التشريع الحالي غير أنو بالنسبة ليذا األخير جاء متفقا مع ما 
كاف أف انتقاؿ الحؽ يعتبر باطبل إذا  ،حيث نص المشرع (2)نصت عميو اتفاقية باريس

بطبيعة أو  الغرض منو تضميؿ الجميور أو األوساط التجارية فيما يتعمؽ بوجو الخصوص
بمصدر أو بطريقة صنع أو خصائص أو قابمية استخداـ السمع أو الخدمات التي تشمميا 

 .(3)العبلمة

 المطمب الثالث
 حماية العالمة بإنفاذ حقوق الممكية الفكرية

الخاصة  بالرجوع إلى اتفاقية تريبس نبلحظ أنيا تشتمؿ عمى تنظيـ دقيؽ ومفصؿ لؤلحكاـ
 مادة وىي المواد 21بإنفاذ حقوؽ الممكية الفكرية  وذلؾ في الجزء الثالث منيا ويتضمف

 الفكرية ومنيا ، وذلؾ مف أجؿ ضماف حماية فعالة لحقوؽ الممكية61إلى  41مف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
المرجع  ....،الحماية القانونية لمممكية الصناعية وفقا التفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة(: جبلؿ وفاء محمديف، 1)

حقوؽ الممكية .وأنظر كذلؾ: ببلؿ عبد المطمب بدوي، تطور اآلليات الدولية لحماية 729، 728السابؽ،ص ص
 .133. 132الصناعية، المرجع السابؽ،ص ص

 )رابعا( مف اتفاقية باريس أنو6حيث تنص المادة  (:2)
إال إذا كاف مقترنا بانتقاؿ ممكية  ذا كاف التنازؿ عف العبلمة ال يعتبر صحيحا طبقا لتشريع إحدى دوؿ االتحادػا1: 

يكفي لصحة ىذا التنازؿ أف تنتقؿ ممكية جزء المشروع أو المحؿ  المشروع أو المحؿ التجاري الذي تخصو العبلمة ،فانو
 إليياالتجاري القائـ في تمؾ الدولة إلى المتنازؿ إليو مع منحو حقا استئثاريا في أف يصنع أو يبيع في الدولة المشار 

 المنتجات التي تحمؿ العبلمة المتنازؿ عنيا.
اد بأف تعتبر صحيحا التنازؿ عف أية عبلمة يكوف استعماليا بمعرفة ػ ال يترتب عمى الحكـ السابؽ إلزاـ دوؿ االتح2

المتنازؿ إليو مف شأنو في الواقع تضميؿ الجميور السيما فيما يتعمؽ بمصدر المنتجات المخصصة ليا العبلمة أو 
 بطبيعتيا أو صفاتيا الجوىرية.

 .سابؽ،المرجع الالمتعمؽ بالعبلمات 06ػ03ف األمر م 14(: راجع  المادة 3)
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، وىو األمر الذي يجعميا تتميز عف غيرىا مف االتفاقيات السابقة في الحؽ في العبلمة
أف أحكاـ اإلنفاذ التي تتضمنيا االتفاقية  (1)ويرى جانب مف الفقو مجاؿ الممكية الفكرية.

جاءت لتمبية لمطمب الواليات المتحدة األمريكية والدوؿ الصناعية التي ترى أف التشريعات 
 :ىي نية تعاني مف ضعؼ قواعد اإلنفاذ في خمس مجاالتالوط

المزيفة عمى الحدود الجمركية وعدـ تقديـ  لوضع حد لمسمعالتدابير الحدودية عدـ كفاية   .1
  ة مف أجيزة الشرطة.يالمساعدة الكاف

 وجود عوائؽ تحوؿ دوف المجوء إلى القضاء أو السمطات المختصة. .2

 قواعد اإلثبات الصارمة . .3
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 اإلجراءاتو  ،(األوؿ )الفرع التزامات عامةوتشمؿ أحكاـ إنفاذ حقوؽ الممكية الفكرية عمى 
 ،(الثالث )الفرعوالتدابير الحدودية التدابير المؤقتة ،(الثاني )الفرعاإلداريةالمدنية و  الجزاءاتو 

إلى موقؼ المشرع الجزائري مف إنفاذ  أخيرا ، ثـ نتعرض(بعالرا )الفرع اإلجراءات الجزائية
 (.لفرع الخامس)ا حماية الحؽ في العبلمة

 
 الفرع األول

 االلـتزامـات العـامـة
تريبس عمى دوؿ األعضاء فييا ىو ضماف احتواء  تفاقيةمف االلتزامات التي تفرضيا ا 

أجؿ تسييؿ اتخاذ تدابير ضد  قوانينيا إلجراءات اإلنفاذ وفقا لما نصت عميو، وذلؾ مف
أي تعدي عمى حقوؽ الممكية الفكرية، ومف ىذه التدابير توقيع جزاءات عاجمة تيدؼ إلى  

 منع وقوع  التعدي وجزاءات أخرى لردع أفعاؿ التعدي. وبغرض حماية حرية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
(: محمد عبد الرحمف الشمري،حماية العبلمة التجارية في ضوء اتفاقية الجوانب المتعمقة بالتجارة......المرجع 1)

 .314, 313ص السابؽ،
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التجارة فمقد نصت االتفاقية أف تطبيؽ ىذه التدابير ال يجب أف تقؼ عقبة أماـ التجارة 
منصفة وعادلة  حقوؽ الممكية الفكرية كما يتعيف أف تكوف إجراءات إنفاذ.المشروعة

 أفاالتفاقية  نصتوبسيطة وغير مكمفة بصورة غير ضرورية وعدـ التأخير فييا. كما 
في أي مف القضايا يجب أف تكوف مكتوبة ومسببة،وأف تتاح لؤلفراد دوف  المتخذة تالقرارا

كما نظر فييا. لم تقديميا فرصة لؤلطراؼاألدلة التي أعطيت  إلىتأخير وأف تستند إال 
يجب أف تتاح ألطراؼ الدعوى فرصة لمطعف في القرارات اإلدارية النيائية أماـ سمطة 

 قضائية. 
أما بالنسبة لؤلحكاـ التي صدرت ببراءة المتيميف في قضية جنائية فبل تمـز الدوؿ 

ال تمـز االتفاقية بإقامة نظاـ قضائي خاص  اكم بإتاحة فرصة لمنظر فييا، األعضاء
اذ حقوؽ الممكية الفكرية مستقؿ عف النظاـ الخاص بإنفاذ القوانيف بصفة عامة وال بإنف

الممكية  بإنفاذ حقوؽ وفيما يتعمؽ بإنشاء نظاـ قضائي خاص .(1)بتوزيع الموارد بينيما
الفكرية فقد قامت بعض الدوؿ مثؿ تايبلندا والسوداف بإنشاء محاكـ خاصة بحقوؽ الممكية 

   .(2)الفكرية
 الثاني  الفرع

 اإلجراءات والجزاءات المدنية واإلدارية
عمى أف تتسـ اإلجراءات الخاصة بإنفاذ حقوؽ  42فرضت اتفاقية تريبس في مادتيا 

الممكية الفكرية باإلنصاؼ والعدالة، فعمى دوؿ األعضاء أف تتيح ألصحاب الحقوؽ 
لحؽ في العبلمة بإنفاذ أي مف حقوؽ الممكية الفكرية ومنيا ا إجراءات مدنية متعمقة

التجارية، بحيث يكوف لممدعى عمييـ حؽ تمقي إخطار مكتوب ومفصؿ في الوقت 
المناسب وأف يتضمف األساس الذي تستند إليو المطالبات، وأف يتـ تمثيميـ مف طرؼ 
 محاموف مستقموف، وأف ال تفرض عمييـ إجراءات مرىقة فيما يتعمؽ باإللزاـ بالحضور

 إثبات طمباتيـ وتقديـ األدلة  لؤلطراؼ المتخاصمة فرصةشخصيا،كما يجب أف تتاح 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .،المرجع السابؽمف اتفاقية تريبس 41(: المادة 1)
الجوانب المتعمقة بالتجارة......المرجع (: محمد عبد الرحمف الشمري،حماية العبلمة التجارية في ضوء اتفاقية 2)

 .317ص السابؽ،
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 كما تطرقت، كما تتيح اإلجراءات وسائؿ تحديد المعمومات السرية وحمايتيا. ةيكافال
في حالة ما إذا قدـ طرؼ إذ أنو ،منيا  43في المادة  إلى األدلة وتسييؿ تقديميا االتفاقية

في حوزة الخصـ  متصؿ بإثبات  دليؿ في خصومة أدلة كافية إلثبات مطالبو وأف ىناؾ
شريطة ضماف سرية ئية أف تأمر ىذا األخير بتقديميا أحد مطالبو فيمكف لمسمطات القضا

 إف لـز األمر. المعمومات
أو عدـ تقديميا في مبرر  دوفقديـ معمومات رفض أحد األطراؼ المتخاصمة ت وفي حالة 

ففي ىذه الحالة   ،مقة بإنفاذ إجراء قانونياإلجراءات المتع،أو أف يعيؽ فترة زمنية معقولة
عمى  والنيائية وليةصبلحية إصدار األحكاـ األ لسمطات القضائيةلمبمد العضو منح ا يمكف

مف عدـ تقديـ  ما في ذلؾ ادعاءات الطرؼ المتضررب أساس المعمومات المقدمة ليا
جية رض و شرط أف تتاح الفرصة لؤلطراؼ المتخاصمة لعو  ،األدلة مف طرؼ الخصـ

 (.مف االتفاقية 43/2)المادةنظرىا فيما يتعمؽ بالمزاعـ واألدلة
لى جانب ذلؾ نصت االو   القضائي، فممسمطات القضائية  اإلنذار وامرتفاقية عمى أا 

صبلحية أف تأمر بوضع حد لبلعتداء عمى حؽ مف حقوؽ الممكية الفكرية بما في ذلؾ 
ي فور إتماـ التخميص الجمركي ليا إلى منع دخوؿ سمع مستوردة تنطوي عمى ىذا التعد

التي تدخؿ في اختصاصيا، ويستثنى مف ذلؾ السمع المتمتعة بالحماية  القنوات التجارية
مف حقوؽ الممكية الفكرية،  والتي ال يعمـ صاحبيا أف االتجار فييا يشكؿ تعديا عمى حؽ

 (.فاقيةمف االت 1 /44)المادة وأف لديو أسباب معقولة جعمتو ال يعمـ بذلؾ
وذلؾ بتمكيف السمطات  ،منيا 45في المادة  التعويضات االتفاقية عمىكما نصت 

إلصبلح الضرر  مناسبة تعويضاتلصاحب الحؽ  المعتدي بأف يدفع  أف تأمرب القضائية
 كذا دفع المصاريؼ، و الذي أصاب ىذا األخير مف جراء المساس بحقو في الممكية الفكرية

كما يجوز لمدوؿ أف تخوؿ السمطات .تشمؿ أتعاب المحاميالقضائية والتي يمكف أف 
 القضائية أف تأمر باسترداد األرباح أيضا.

والمتمثمة في  ومف أجؿ ردع أفعاؿ التعدي نصت االتفاقية عمى الجزاءات األخرى
، إذ أنو لمسمطات التصرؼ في السمع التي تشكؿ تعديا عمى حقوؽ الممكية الفكرية

،كما صرؼ فييا خارج القنوات التجارية ودوف تعويض أو إتبلفياالقضائية أف تأمر بالت
لتي أتاحت االتفاقية لمسمطات القضائية أف تأمر بالتخمص مف كؿ المواد والمعدات ا
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راعاة التناسب بيف مكما نصت االتفاقية عمى وجوب  . استخدمت لصنع السمع المقمدة
أنو ال يكفي لردع األفعاؿ مجرد إزالة  لقد اعتبرت،و الجزاءات المقررة عمييادرجة التعدي و 

العبلمة المقمدة الممصقة بصورة غير شرعية عمى السمع لئلفراج عف ىذه األخيرة في 
، ولـ تحدد مف اتفاقية تريبس( 46)المادةالقنوات التجارية إال في الحاالت االستثنائية

 االتفاقية ىده الحاالت.
ى أف لمدوؿ األعضاء فييا أف تمنح لمسمطات منيا عم 47االتفاقية في المادة كما أجازت 

 األشخاص المتورطيف بإعبلـ صاحب الحؽ بيويةالقضائية صبلحية أف تأمر المعتدي 
  إذا كاف ذلؾ توزيعيا قنواتالسمع أو الخدمات موضوع التعدي و في إنتاج و توزيع 

 .متناسبا مع خطورة التعدي
تأمر المدعى بتعويض المدعى عميو متى  لمسمطات القضائية أفأف  إلى أشارت االتفاقيةو 

 ؿ الخطأ كما يمكف أف يشمؿ أيضا المصروفات التي تكبدىايرفعت الدعوى عمى سب
المسئوليف الرسمييف في حاؿ اتخاذ اإلجراءات ، الييئات الرسمية و ةتستثنى مف المسؤوليو 

 (.مف االتفاقية 48 )المادة نية بحسف

 الفرع الثالث
 والتدابير الحدودية التـدابير المــؤقتة

والتدابير الحدودية لضماف  لتدابير المؤقتةبس عمى اينصت اتفاقية تر إلى جانب ما سبؽ 
منيا فإنو يخوؿ لمسمطات القضائية  50بمقتضى المادة ف ،حماية أكثر فعالية لمعبلمات

ؽ عمى أي ح يتعدوقوع أي  منعل ، مف جيةمؤقتة عاجمة وفعالةصبلحية باتخاذ تدابير 
يا جمركيا المستوردة فور تخميصمنع السمع  فيخاصة  ويتمثؿحقوؽ الممكية الفكرية، مف 

 جؿ الحفاظ عمى األدلة.أل جية أخرى ، ومفعبر القنوات التجاريةمف الدخوؿ 
ولو كاف بغير عمـ الطرؼ األخر إذا لـز األمر،  تدابير مؤقتةلمسمطات القضائية اتخاذ و  

دلة التي تثبت أنو صاحب الحؽ المعتدى عميو أو عمى وليا أف تطمب مف المدعى كؿ األ
وشؾ االعتداء،كما يمكف أف تفرض عميو تقديـ كفالة لحماية المدعى عمية في حالة 

التدابير المؤقتة دوف تأخير  التي قد تتأثر بيذه ويتـ إخطار األطراؼ األخرى اإلساءة إليو.
كما يمكف لمسمطة  (.اتفاقية تريبسمف  50/4)المادةمف تقديـ دفاعو المدعى عميو تمكيفو 
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طمب معمومات إضافية مف المدعي في شأف السمعة موضوع التي تقـو بتنفيذ التدابير 
 (.مف اتفاقية تريبس 50/5)المادة التعدي

تدابير المنصوص عمييا إلغاء ال يمكف لمسمطات القضائية بناءا عمى طمب المدعى عميوو 
لـ تتخذ خبلؿ فترة  حصوؿ عمى قرار في الدعوىال جراءاتإ أو إيقاؼ مفعوليا إذا كانت

مف اتفاقية  6 /50)المادة  ذا اإلجراءمعقولة تحددىا السمطة القضائية التي أمرت بي
 إذا عف الضرر الذي لحؽ بو  تعويض المدعى عميو.كما ليا أف تأمر المدعي ب(تريبس

 (.مف اتفاقية تريبس 50/7)المادة و أو مف المحتمؿ عدـ حصولتبيف عدـ حصوؿ اعتداء 
 

سمع اإلجراءات التي يتعيف اتخاذىا قبؿ "تمؾ فيقصد بيا بالتدابير الحدودية  وفيما يتعمؽ
 سمطات رجاؿ الجمارؾورىا لمحدود الجغرافية لدوؿ ما و مقمدة أو مزورة عند دخوليا أو عب

ت اتفاقية قد نصول.(1)الشخص الذي يقوـ بإدخاليا إلى حدود ىذه الدولة"إزاء ىذه السمع و 
 ذلؾ كما يمي:و  60الى 51 مف في المواد تربس عمى التدابير الحدودية

 
أف يتقدـ العبلمة  بما في ذلؾ صاحب عميو لصاحب حؽ الممكية الفكرية المعتدىيحؽ ػ 

وقؼ اإلفراج عف لتقوـ السمطات الجمركية بالسمطات اإلدارية أو القضائية  إلىبطمب 
مات تجارية مقمدة أو تمثؿ حقوؽ مؤلؼ منتحمة أو غيرىا التي تحمؿ عبلالمستوردة السمع 

يطبؽ عمى السمع  اإلجراءالتعدي عمييا،ونفس  مف حقوؽ الممكية الفكرية التي يحتمؿ
صاحب الحؽ المعتدى عميو أف وعمى (.مف اتفاقية تريبس 51)المادة المزمع تصديرىا 

مومات الخاصة بالسمع المخالفة تقديـ كافة المعو وادعاءاتو يقدـ األدلة التي تؤيد طمبو 
رد عميو خبلؿ مطات المختصة بالتمتـز السو  لتتمكف السمطات الجمركية مف التعرؼ إلييا.

مف اتفاقية  52تخطره باإلجراءات التي سوؼ يتـ اتخاذىا)المادةمدة زمنية معقولة و 
 (.تريبس

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ؽ الممكية الفكرية،منشور عمى الموقع:جرائـ التعدي عمى حقو (: خالد ممدوح،1)

http://kenanaonline.com/users/khaledMamdouh/topics/59635 /posts/121670 
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مسمطة المختصة أف تطمب مف المدعي تقديـ ضمانة أو كفالة كافية لحماية المدعى ول -
عماؿ حقو،ونصت االتفاقية أف تقديـ الضماف ال يجب أف يقؼ ميو في حالة إساءة استع

يجب عمى السمطات المختصة إخطار صاحب السمعة أو و .عقبة في اتخاذ ىذه اإلجراءات
مف اتفاقية  54مف االتفاقية)المادة 51المستورد ليا بوقؼ اإلفراج عف السمع حسب المادة 

 (.تريبس
إذا لـ تبمغ  سمع، فمقد نصت االتفاقية عمى أنو وفيما يتعمؽ بمدة إيقاؼ اإلفراج عف ال -

السمطات الجمركية في غضوف مدة ال تتجاوز عشرة أياـ عمؿ تمي إخطار مقدـ الطمب 
مع . ، فإنو يتـ اإلفراج عف السمعإجراءات قضائيةبوقؼ اإلفراج عف السمع بأنو شرع في 

 فاقية تريبس(.مف ات 55)المادةأياـ أخرى  10تمديد المدة  أنو يجوز اإلشارة
مب وقؼ اإلفراج عف السمع أف يدفع يحؽ لمسمطات المختصة أف تأمر مقدـ طو  -

صاحبيا وذلؾ عف فترة االحتجاز والمرسمة إليو و تعويضا مناسبا إلى مستوردىا 
ويقع أيضا عمى عاتؽ الدوؿ األعضاء في مف اتفاقية تريبس(.  56)المادة الخاطئ
في العبلمة أو أي حؽ  تصة صبلحية منح صاحب الحؽالمخأف تمنح لمسمطات  ةاالتفاقي

إمكانية معاينة السمع التي تحجزىا السمطات الجمركية إلثبات  مف حقوؽ الممكية الفكرية
 (.مف اتفاقية تريبس 57)المادةإدعائو،كما تمنح نفس الفرصة لممستورد

ي تشكؿ إلى جانب طمب صاحب الحؽ في وقؼ اإلفراج عف السمع المشتبو فييا والت -
بوقؼ قد تقـو السمطات المختصة اعتداء عمى حؽ مف حقوؽ الممكية الفكرية ، فإف 

ويخطر .التعدي ا بناءا عمى أدلة ظاىرية عمى وقوعمف تمقاء نفسيالسمع  اإلفراج عف
 .(مف اتفاقية تريبس 58)المادةالمستورد وصاحب الحؽ عمى الفور بقرار الوقؼ

التي أو التخمص منيا،أما السمع إتبلؼ السمع ب األمر تممؾ السمطات المختصة حؽكما  -
دوف تغيير حالتيا  ىاإعادة تصدير تمنع السمطات  ، فإفؽ عمييا عبلمات تجارية مقمدةتمص

 (.مف اتفاقية تريبس  59أو إخضاعيا إلجراءات جمركية مختمفة )المادة
الكميات  السابقة أجازت االتفاقية لدوؿ األعضاء أف تستثني مف تطبيؽ األحكاـولقد  -

التي ترد ضمف أمتعة المسافريف السمع ذات الصبغة غير التجارية و الضئيمة مف 
 (.مف اتفاقية تريبس 60الشخصية أو ترسؿ في طرود صغيرة)المادة
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 الفرع الرابع
 اإلجراءات الجنائية

فرضت اتفاقية تريبس عمى دوؿ األعضاء فييا تطبيؽ إلى جانب اإلجراءات السابقة 
،وخاصة إذا (1)التعدي عمى حقوؽ الممكية الفكريةاءات والعقوبات الجنائية في حالة اإلجر 

تعمؽ األمر بحاالت التقميد المتعمد لمعبلمات التجارية المسجمة،وىو تأكيد عمى أف الحماية 
 .مف اتفاقية تريبس( 61)المادة الجنائية حماية تخص فقط العبلمات التجارية المسجمة

التجارية العبلمات  ائية المطبقة في جريمة تقميدالعقوبات الجز  ة التريبسلقد حددت اتفاقيو 
تناسب مع مستوى العقوبات المطبقة فيما تالتي مات المالية الغراالمسجمة وىي الحبس و 

 ت أيضاالعقوبا إلى جانب ذلؾ يمكف أف تشمؿ . يتعمؽ بالجرائـ ذات الخطورة المماثمة
أساسا في ارتكاب الجريمة  تخدمةسلماأو المعدات  حجز المواد لفة،حجز السمع المخا

كذلؾ  لدوؿ األعضاء أف تفرض ىذه العقوبات االتفاقيةلقد أجازت و .ياإتبلف ومصادرتيا و
األخرى عمى حقوؽ الممكية الفكرية خاصة حيف ترتكب أفعاؿ التعدي في حاالت التعدي 

 في نطاؽ تجاري.عف قصد و 
 الفرع الخامس

 ري من إنفاذ حماية الحق في العالمةموقف المشرع الجزائ
مة في األمر المتعمؽ بالعبلمات بالنسبة لمحماية التي يوفرىا المشرع الجزائري بصفة عا

أمر مف رئيس  عمى إمكانية اتخاذ إجراءات تحفظية وذلؾ باستصدار نو قد نصفإ
أنيا  المحكمة مع االستعانة بخبير عند االقتضاء بإجراء وصؼ دقيؽ لمسمع التي يدعي

 .الحجز أو بدونوإجراء تسبب لو ضررا و ذلؾ ب مف شأنيا أف تحمؿ عبلمة
لوضع  ذلؾو  ،د تطرؽ المشرع إلى الحجز الجمركيأما فيما يتعمؽ بالتدابير الحدودية فمق

مف  22 ذلؾ في القرار التطبيقي لممادةولقد نص عمى  حد لجريمة التقميد عند الحدود،
 إجراءات الجمارؾ تستطيع بمبادرتيا الخاصة اتخاذإذ أف إدارة  قانوف الجمارؾ،

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
نما أكتفت 1) المصادرة بتقرير (: والمبلحظ أف اتفاقية باريس لـ تتضمف  جزاءات جنائية توقع عمى تقميد العبلمات وا 

ج الذي يحمؿ بطريؽ غير مشروع عبلمة صناعية أو تجارية أو اسما تجاريا،أو  حظر عند االستيراد لممنتو 
 . مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية( 9استيراده)المادة 
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مات أو بطمب مف المعني باألمر وذلؾ بتقديـ طمب جمركية لمكافحة التعدي عمى العبل
إذا اعتبر أف السمع  الجمارؾ دارةيمتمس فيو تدخؿ إلمجمارؾ  لممديرية العامة خطي

 حمؿ عبلمة مقمدة ولذا يجب حجزىا.ت أي مزيفة، المشكوؾ فييا ىي سمع
لتمكينيا مف القياـ بذلؾ بدوف  ةويجب أف يتضمف الطمب عمى كؿ المعمومات البلزم

يمكف كما أنو  وبياف يثبت أنو صاحب الحؽ، لمسمع ادقيق اوصف بحيث يتضمف صعوبة،
غطية مسؤوليتيا تتفرض عمى صاحب الحؽ تقديـ ضماف مف أجؿ  ؾ أف دارة الجمار إل

موضوع طمب  عمى مالؾ الحؽ المتضررو  ،المعنييف بالعممية المحتممة تجاه األشخاص
المختص  كذا إعبلـ مكتب الجمارؾقضائية لمبت في الموضوع و إخطار الجية ال التدخؿ

 .المتخذة فورا باإلجراءات
ئـ التعدي عمى العبلمات المسجمة ات الجزائية المطبقة في جراالعقوبب وأما فيما يتعمؽ

تشمؿ الحبس و/أو الغرامات التي قاـ برفع قيمتيا بالمقارنة بالتشريع السابؽ فإنيا 
تبلؼ ئـ منيا غمؽ المؤسسة ،المصادرة و لمعبلمات.كما نص عمى العقوبات التبعية لمجرا ا 

والى جانب ذلؾ أقر المشرع المقمدة. و كذا الحجز عمى السمع األشياء محؿ المخالفة
راء االعتداء عمى بالحماية المدنية لمعبلمات وبحؽ صاحبو بالمطالبة بالتعويض مف ج

مشرع لمعبلمة المسجمة والعبلمة الغير المسجمة حماية ضد كما وفر ال.حقو في العبلمة
القواعد د الذي يحد 02-04 أفعاؿ المنافسة غير المشروعة المنصوص عمييا في القانوف

 الممارسات التجارية. المطبقة عمى 
لردع كؿ أفعاؿ التعدي عمى العبلمة  غير كافية ىذه اإلجراءات  أنو مع ذلؾ تعتبرإال
ت  السمع المقمدة  تجتاح أسواقنا، ويعود ذلؾ إلى عدـ اإلنفاذ الدليؿ عمى ذلؾ أنو مازالو 

ىو أنيا  عف االتفاقيات السابقة ليا إذ أنو ما يميز اتفاقيو تريبسالفعاؿ لمحؽ في العبلمة.
لحقوؽ الممكية الفكرية،إذ  فعالة تتضمف أحكاـ تتسـ بالفعالية في التنفيذ لتوفير حماية

تتسـ اإلجراءات بالبساطة وعدـ وفرضت أف  جزاءات السريعة لمنع التعدياتنصت عمى ال
تنطوي عمى ،كما تطرقت إلى منع دخوؿ سمع مستوردة التأخير،وتكوف منصفة وعادلة

إلى  والتصرؼ فييا دوف تعويض خارج القنوات التجارية. القنوات التجاريةإلى   التعدي
غير ذلؾ مف األحكاـ المشار إلييا أعبله والتي يجب أف تتضمنيا تشريعاتنا الداخمية عمى 

 وجو الدقة وتنفيذىا فعبل.
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 خالصة الباب الثالث
عمى غرار كافة حقوؽ الممكية  ة مزدوجةالمشرع أحاط العبلمة بحماينستخمص أخيرا أف 

حب العبلمة داخؿ مف ثـ تحمى حقوؽ صاو  دولية،وطنية و تتمتع بحماية  ، إذالصناعية
،باعتبار أف استغبلؿ العبلمة يتعدى حدود عبر االتفاقيات الدولية خارجوالوطني و  اإلقميـ

ف كانت إقميـ الدولة. و  ،فإف أـ غير مسجمةمسجمة  كانت بحسب ما إذا تختمؼ العبلمة  ا 
بالنسبة لمدوؿ التي  ةوفؽ القواعد العامة لممسؤوليإال بالحماية المدنية  ىذه األخيرة ال تتمتع

في الجزائر فيي إلزامية، وعميو ال تحضى بالحماية  أما العبلمة ،تأخذ باختيارية  العبلمة
متع إلى جانب تت التسجيؿ، إذ التي استكممت إجراءات اإليداع و  المسجمة إال العبلمة

عف طريؽ  أخرى بحماية ريؽ دعوى التقميد،الحماية الجزائية عف طو الحماية المدنية 
 . المنافسة غير المشروعةدعوى 

سالكا  بمعناه الواسع يبلحظ أف المشرع الجزائري في التشريع الراىف حدد مفيـو التقميدو 
لواسع لمكممة بالنظر إلى بذلؾ مسمؾ المشرع الفرنسي ،حيث حدد جنحة التقميد بالمعنى ا

بيا لصالح صاحب  االعتداءات التي يقوـ بيا الغير خرقا لمحقوؽ االستئثارية المعترؼ
ؿ التي ىذا خبلفا لمتشريع السابؽ لمعبلمات الذي قاـ بتعداد األفعاو  ،العبلمة المودعة

أما  لتشبيو.جريمة اجريمة التقميد بالمعنى الكممة و  التمييز بيفتشكؿ تعديا عمى العبلمة و 
حكمة المشرع مف ذلؾ ىو إخضاع كؿ التصرفات التي حكاـ الراىنة فمـ تميز بينيما،و األ
و مف ثـ لنفس العقوبة.كما نص المشرع  س بحقوؽ صاحب العبلمة لنفس الجريمةتم

سجمة الرامية إلى حماية حقوؽ مالؾ العبلمة األصمية المرى غير التقميد و عمى جنح أخ
 قؿ صرامة.الخاضعة لعقوبة أو 
ف المشرع بالمقارنة مع ما كاف منصوص عميو في التشريع فيما يخص العقوبات فإو 

ىو أمر منتقد إذ أف ال أنو قاـ بتخفيؼ عقوبة الحبس و السابؽ قاـ برفع مبمغ الغرامة ،إ
 . وبات أكثر شدة ظاىرة التقميد ال يمكف مكافحتيا بصورة فعالة إال بالنص عمى عق

ؽ في التشريع الخاص الجزائري عمى خبلؼ نظيره الفرنسي لـ يتطر يبلحظ أف المشرع و 
لـ ينص عمى الحجز الجمركي دة و السمع المستوردة الحاممة لعبلمات مقم إلىبالعبلمات 

نما تطرؽ إلى ذلؾ في قانوف الجمارؾو  حيث أنو إلى جانب ما نص عميو المشرع  ،ا 
لعبلمة  باتخاذ إجراءات الجزائري في التشريع الخاص بالعبلمات مف حؽ صاحب ا
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ف المشرع بمقتضى ،فإالتقميد فعؿقميد حتى يتمكف مف إثبات تحفظية قبؿ رفع دعوى الت
أي لصاحب العبلمة المسجمة أف يقدـ طمب إلى المديرية العامة   ،قانوف الجمارؾ أجاز لو

حمؿ لمجمارؾ يمتمس فيو تدخؿ إدارة الجمارؾ إذا اعتبر أف سمع موضوع عممية استيراد ت
 عبلمة مقمدة و لذا يجب حجزىا .

 ويبلحظ أف المشرع سمؾ مسمؾ المشرع الفرنسي في وضع قواعد الحجز الجمركي،إذ أف
قبة مرا تشديد بمجمميا عف التشريع الفرنسي الذي ييدؼ إلىكؿ األحكاـ مأخوذة حرفيا و 

ودية الحدالمشرع الجزائري حسف ما فعؿ بالنص عمى ىذه اإلجراءات . و الحدود الفرنسية
لتوحيد  كاف مف األحسف النص عمييا في قانوف العبلماتلضماف حماية أكثر لمعبلمة و 
 .النصوص المتعمقة بالعبلمات

لى جانب الحماية الجزائية لمعبلمات وفؽ التشريع الخاص بالعبلمات نص المشرع عمى و  ا 
أف المشرع حماية جزائية أخرى لمعبلمات عف طريؽ دعوى المنافسة غير المشروعة ،إذ 

ت جزائية رتب عمييا عقوباقبيؿ األفعاؿ غير النزيية و اعتبر فعؿ تقميد العبلمات مف 
وعميو  المتعمؽ بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، 02-04ذلؾ في قانوف رقـ و 
ىو بذلؾ غير المشروعة ذات طبيعة جزائية، و ف المشرع الجزائري اعتبر أفعاؿ المنافسة فإ

 وتجارية فا لما سارت عميو التشريعات المقارنة عمى اعتبارىا ذات طبيعة مدنيةجاء مخال
   التقصيرية. ةقائمة عمى أساس المسؤولي

لى جانب الحماية الوطنية تتمتع العبلمة أيضا بحماية دولية بمقتضى اتفاقية باريس و  ا 
عمييا  لمنح صادقت ية والتي انضمت إلييا الجزائر و المتعمقة بحماية الممكية الصناع

ة لمممكية المودع حماية واسعة كما صادقت عمى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمي
ؿ الدولي لمعبلمات في سنة انضمت كذلؾ إلى اتفاقية مدريد المتعمقة بالتسجيالفكرية،و 

الخدمات بقصد تسجيؿ مقة بالتصنيؼ الدولي  لممنتجات و اتفاقية نيس المتعو  1972
 العبلمات.   

التي تعد مف أىـ االتفاقيات و تع العبلمة أيضا بحماية بمقتضى اتفاقية تريبس كما تتم
الجزائر ممزمة بتعديؿ و  الصناعية،لمتعمقة بحقوؽ الممكية الفكرية و الدولية الحديثة ا

ع أحكاـ ىذه االتفاقية بحكـ طمب تشريعاتيا المتعمقة بالممكية الفكرية بما يتبلءـ م
 لمية لمتجارة.إلى المنظمة العا يانضماما
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دأ مبالمعاممة الوطنية و مبادئ يتوجب عمى الدوؿ التقيد بيا كمبدأ ىذه االتفاقية  تتضمفو 
الدولة األولى بالرعاية الذي يطبؽ ألوؿ مرة في مجاؿ الممكية الفكرية إذ لـ يسبؽ ألي 

 )عمى خبلؼ مبدأ المعاممة الوطنية(. اتفاقية دولية تقريره
ؽ االلتزامات بموجب اتفاقية تربس نجد أف االتفاقية تشتمؿ عمى فيما يتعمؽ بطبيعة ونطاو 

. كما تضمنت ىذه االتفاقية أحكاـ موضوعية تتناوؿ مختمؼ مجاالت الممكية الفكرية
وحقوؽ األطراؼ في الدعوى،وحؽ نصوص مفصمة فيما يتعمؽ باإلجراءات القضائية 

بو بسبب التغدي المضرور في الحصوؿ عمى تعويض مناسب عف الضرر الذي لحؽ 
وكذلؾ العقوبات الجزائية التي يجب أف تتضمنيا التشريعات  عمى حقو في العبلمة،

 اإلجراءاتالوطنية لدوؿ األطراؼ في االتفاقية. والى جانب ذلؾ تطرقت االتفاقية إلى 
بمنع السمع  الوقائية الكفيمة بمنع وقوع التعدي عمى حقوؽ الممكية الصناعيةالتحفظية و 

المقمدة ،كما تضمنت االتفاقية قواعد متعمقة بالتدابير الحدودية التي بمقتضاىا دة المستور 
عف السمع المخالفة أو  لوقؼ اإلفراج الجمركي تتخذ الدوؿ األعضاء اإلجراءات البلزمة

         المقمدة.
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 الخـــــاتمة
 

بالتحديد و  ،زائري الجديدمات في القانوف الجتناولنا مف خبلؿ ىذا البحث موضوع العبل
المتعمؽ بالعبلمات،الذي جاء ضمف  2003يوليو  23المؤرخ في  06-03األمر رقـ 

التي تعتبر مف و  ،امة نظرا ألىميتياالتشريعات الجديدة المتعمقة بالممكية الفكرية بصفة ع
اتفاقية تريبس عموما و  متطمبات انضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة

 ضماف حماية فعالة لياناخ مبلئـ الستغبلؿ ىذه الحقوؽ و ذلؾ بغرض توفير م،و اخصوص
 .حماية االقتصاد الوطنيلتشجيع االستثمار و 

 :لخاص بالعبلمات نخمص إلى النتائج التاليةالجديد ا دراستنا لمتشريع وعمى ضوء
 سف  ويظير ذلؾ مف خبلؿأف المشرع الجزائري قد أولى اىتماما كبيرا  بالعبلمات -

قواعد قانونية تتبلءـ مع التشريعات الحديثة وكذا االتفاقيات الدولية بيذا الشأف خاصة 
اتفاقية تريبس،كما اتضح أف المشرع الجزائري تأثر كثيرا بالتشريع الفرنسي في وضع 
القواعد الجديدة التي تحكـ العبلمات،إذ الكثير مف قواعده جاءت نقبل حرفيا عف القانوف 

 الفرنسي  عتبنى نفس تعريؼ المشر  إذ،معبلمة و لتعريفلذي يتضح خاصة مف او  الفرنسي
ع السابؽ بعدما أسيب في تعداده لؤلشكاؿ التي يمكف اتخاذىا كعبلمة في التشريف

التي تستعمؿ  نيا كؿ رمز قابؿ لمتمثيؿ الخطي و بأ عرفيا التشريع الحالينو في لمعبلمات،فإ
خدمات غيره،مع تعداد لبعض عنوي عف سمع و مات شخص طبيعي أو ملتمييز سمع وخد
 .كف أف تشكؿ عبلمةاألشكاؿ التي يم

زامي الطابع االختياري أو اإللب فيما يتعمؽأنو  أف المشرع تبنى مبدأ إلزامية العبلمة، إذ -
المشرع اعتبر العبلمة سواء كانت عبلمة سمعة أو خدمة إلزامية بعدما  لمعبلمة يبلحظ أف

حدىا إلزامية أما عبلمة الخدمة عبلمة المصنع لو لمعبلمات السابؽ في التشريع اعتبر 
عمة ذلؾ أف المشرع الجزائري في التشريع الراىف و  رىما اختيارية.العبلمة التجارية اعتبو 

راعى  مصمحة المستيمؾ لضماف حمايتو بالرغـ أف ىناؾ قوانيف أخرى كفيمة بحمايتو. 
حتى أنو رتب  ستيمؾ وليس وسيمة لممنافسة،وبذلؾ اعتبر العبلمة وسيمة لحماية الم

 .قاعدة إلزامية العبلمةجزاءات عمى مخالفة 
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أف نص  قانوف العبلمات أحكاـ أخرى لـ يسبؽ لوأف المشرع أدرج في كما يبلحظ  -
استخداميا مجاؿ استخداـ العبلمة حيث أكد المشرع عمى ب فيما يتعمؽ إذ نص ،عمييا

مقصود بالسمع أنيا تشمؿ مختمؼ المنتجات سواء كانت حدد اللتمييز سمع أو خدمات، و 
بو اتفاقية باريس.كما أنو فيما يخص  طبيعية أو زراعية،صناعية...و ذلؾ وفقا لما جاءت

عمى ذلؾ  حسب ما ورد في اتفاقية  نص المشرع استقبللية العبلمة عف المنتوج فاف
 باريس لحماية الممكية الصناعية و اتفاقية تريبس.

لعبلمات باالمشرع مفيوما جديدا في التشريع الخاص بالعبلمات، ويتعمؽ األمر أدرج  -
الذي أغفمو  الشيء فمقد نص المشرع الجزائري في التشريع الراىف عمى حمايتيا ،المشيورة

 06-03مف األمر رقـ  7مف المادة  8ذلؾ في نص الفقرة و  في التشريع السابؽ لمعبلمات
تمؾ التي تشكؿ تسجيؿ أية عبلمة مماثمة أو مشابية ،أو إذ حظر  المتعمؽ بالعبلمات،

وفقا لما جاءت بو يشمؿ استعماليا عمى سمع أو خدمات مماثمة أو مشابية  ،ترجمة ليا
ت جاء، كما أنو لـ يحدد معيار شيرة العبلمة إال،ة باريس لحماية الممكية الصناعيةاتفاقي

حماية العبلمات المشيورة لتشمؿ  ( لتوسيع مف نطاؽ2) 7الفقرة الثامنة مف المادة 
ذلؾ وفقا لما جاءت بو اتفاقية تريبس إذ يتبيف أف الغير المماثمة و  الخدماتالمنتجات و 

وعميو فإف  .نقبل حرفياتقريبا المشرع الجزائري قاـ بنقؿ النص الوارد في اتفاقية تريبس 
ف لـ يتـ تسجيميا،إذ لص احبيا الحؽ في إبطاؿ العبلمات المشيورة تتمتع بالحماية حتى وا 

  أي عبلمة تشكؿ اعتداء عمى حقوقو. 
حرص عمى بياف الرموز  يبلحظ أف المشرع فيما يخص شروط صحة العبلمةو  -

و التي و وسع مف قائمة الرموز التي ال يمكف أف تشكؿ عبلمة،  المستبعدة مف التسجيؿ
ي مف شأنيا إحداث تمؾ التصاحب العبلمة والحقوؽ السابقة و مف شأنيا المساس بحقوؽ 

 المبس و خداع المستيمؾ عف مصدر المنتجات أو نوعيتيا.   
التشريع بنى نفس الموقؼ و ف المشرع تميبلد الحؽ في العبلمة فإب فيما يتعمؽو  -

إذ أف ممكية العبلمة  ،،حيث أف ميبلد الحؽ في العبلمة يكوف عف طريؽ اإليداعالسابؽ
العبلمة.إال أنو فيما يتعمؽ بعممية تجديد  إيداع تكوف لمشخص األوؿ الذي قاـ بإجراءات

 6أشير التي تسبؽ انقضاء التسجيؿ أو عمى األكثر 6ف المشرع حدد الميمة بفإ عاإليدا
يفرض في مادتو  277-05أشير التي تمي االنقضاء،غير أنو في المرسـو التنفيذي رقـ 
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التي تسبؽ انقضاء  نةأنو يكفي لتجديد العبلمة إثبات استعماؿ العبلمة في الس 19
ىو بذلؾ يخالؼ مضموف السابقتيف، و  لو لـ يقـ باستغبلليا طواؿ السنتيفالتسجيؿ حتى و 

جب استعماؿ العبلمة بصورة جدية عمى وا 11في مادتو  النص التشريعي الذي ينص
سنوات، 5مكف تقدير الحد األقصى ب التي يالتي تؤدي إلى سقوط الحؽ عمييا، و الميمة و 

سنوات يضاؼ إلييا سنتيف في حالة وجود ظروؼ  3جاوز عدـ االستغبلؿ أي إذا ت
وبذلؾ فإف المشرع رفع مف المدة التي يمـز فييا صاحب العبلمة استعماؿ  عسيرة.

عبلمتو، عمى خبلؼ األمر في التشريع السابؽ التي يمـز فييا المودع باستعماليا في 
 السنة الموالية لئليداع. 

عبلمة فإف المشرع أقر بالحماية المدنية والجزائية لمعبلمة المسجمة فقط ال لحمايةبالنسبة  -
  وذلؾ بموجب التشريع الخاص بيا. عف طريؽ دعوى التقميد

أف المشرع الجزائري في التشريع الراىف حدد مفيـو التقميد سالكا بذلؾ  أيضا يبلحظ -
لمكممة بالنظر إلى مسمؾ المشرع الفرنسي ،حيث حدد جنحة التقميد بالمعنى الواسع 

االعتداءات التي يقوـ بيا الغير خرقا لمحقوؽ االستئثارية المعترؼ بيا لصالح صاحب 
العبلمة المودعة ،و ىذا خبلفا لمتشريع السابؽ لمعبلمات الذي قاـ بتعداد األفعاؿ التي 

يو بالمعنى الكممة وجريمة التشب تشكؿ تعديا عمى العبلمة و التمييز بيف جريمة التقميد
أما وتحديد الجرائـ األخرى التي تشكؿ اعتداء عمى الحقوؽ االستئثارية لصاحب العبلمة، 

و حكمة المشرع مف ذلؾ ىو إخضاع كؿ التصرفات التي نة فمـ تميز بينيما،األحكاـ الراى
 تمس بحقوؽ صاحب العبلمة لنفس الجنحة و مف ثـ لنفس العقوبة.

خرى المتعمقة بجريمة تقميد العبلمة و تشبيييا كاف عميو  تحديد الجرائـ األ إال أنو 
 وأجريمة اغتصاب عبلمة ممموكة لمغير كجريمة استعماؿ عبلمة مقمدة أو مشبية و كذا 

حيث أف ىذه  وضع عبلمة ىي ممؾ لمغير،و بيع منتجات عمييا عبلمة مقمدة أو مشبية.
خطورة كما أنو يجب توافر تابعة لجريمتي التقميد و التشبيو فيي اقؿ الجرائـ تعتبر جرائـ 

ىذا ما نص عميو المشرع في التشريع السابؽ عنصر المعنوي في البعض منيا و ال
  لمعبلمات و كذا المشرع الفرنسي.
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ف المشرع بالمقارنة مع ما كاف فيما يخص العقوبات الواقعة عمى أفعاؿ التقميد فإو  -
إال أنو قاـ بتخفيؼ عقوبة منصوص عميو في التشريع السابؽ قاـ برفع مبمغ الغرامة ،

 .الحبس
أف المشرع الجزائري عمى خبلؼ نظيره الفرنسي لـ يتطرؽ في التشريع  أيضا يبلحظو  -

مستوردة الحاممة لعبلمات مقمدة ولـ ينص عمى الحجز الخاص بالعبلمات عمى السمع ال
نما تطرؽ إلى ذلؾ في قانوف الجمارؾ .حيث أنو إلى جانب ما نص عميوالجمركي و   ا 

المشرع الجزائري في التشريع الخاص بالعبلمات مف حؽ صاحب العبلمة باتخاذ إجراءات 
ف ،فإالحفاظ عمى األدلةقميد حتى يتمكف مف إثبات الفعؿ و التتحفظية قبؿ رفع دعوى 

المشرع بمقتضى قانوف الجمارؾ أجاز لو أي لصاحب العبلمة المسجمة أف يقدـ طمب إلى 
يمتمس فيو تدخؿ إدارة الجمارؾ إذا اعتبر أف سمع موضوع المديرية العامة  لمجمارؾ 

المشرع الجزائري حسف ما فعؿ و  .حمؿ عبلمة مقمدة ولذا يجب حجزىاعممية استيراد ت
عمى ىذه اإلجراءات الحدودية لضماف حماية أكثر لمعبلمة وكاف مف األحسف  بالنص

 النص عمييا في قانوف العبلمات.
لى جانب الحماية الوطنيو  -  االتفاقيات التي ة تتمتع العبلمة أيضا بحماية دولية بمقتضىا 

تعمقة بحماية الممكية الصناعية اتفاقية باريس المالمتمثمة في انضمت إلييا الجزائر و 
واتفاقية نيس المتعمقة بالتصنيؼ الدولي   سجيؿ الدولي لمعبلماتاتفاقية مدريد المتعمقة بالتو 

 لعبلمات.   لممنتجات و الخدمات بقصد تسجيؿ ا
إلى بالنسبة التفاقية تريبس التي سوؼ تمتـز الجزائر بأحكاميا بحكـ طمب انضماميا و 

ف أحكاـ قانوف العبلمات الجديد جاء في مجممو متوافقا مع المنظمة العالمية لمتجارة ،فإ
 أحكاـ ىذه االتفاقية.
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 توصيات البحث
ترؾ أمر تقدير اتخاذىا أو عدـ و ذىا عدـ إلزاـ اتخااألخذ بمبدأ حرية العبلمة و  -1

 .اتخاذىا لمصانع أو التاجر أو مقدـ الخدمات طبقا لمبدأ حرية  التجارة و الصناعة
 
 ذلؾ خاصة فيما يتعمؽعيد الجزائري لمممكية الصناعية و منح صبلحيات أكبر لمم -2

قبؿ بقية ذلؾ بالقياـ مف تمقاء نفسيا بالبحث عف األسبتسجيؿ أو رفض تسجيؿ العبلمة و 
تسجيؿ العبلمات التي مف شأنيا  األخذ بنظاـ المعارضة فيقبوؿ أي تسجيؿ لمعبلمة، و 

ذلؾ تفاديا ألي نزاع اس بحقوؽ صاحب العبلمة العادية وصاحب العبلمة المشيورة و المس
 . مستقبمي

 

النص التنظيمي فيما يتعمؽ بتجديد ف النص التشريعي و الموجود بيالتناقض  إزالة -3
ىذا ما يفرض تعديؿ ىذا األخير لجعؿ مضمونو مطابقا اع،الذي سبؽ اإلشارة إليو و اإليد

 .06-03مف األمر رقـ 11لفحوى المادة 
 
نو لقمع ىذه األخيرة فيجب ات المفروضة عمى جريمة التقميد فإيتعمؽ بالعقوبفيما  -4

لمنتجات التشديد مف العقوبات المالية بما يتناسب مع حجـ و ظروؼ التعدي و قيمة ا
 كذا رفع مف عقوبة السجف التي قاـ المشرع بخفضيا.لموضوع عمييا العبلمة المقمدة، و ا

 
لمطبقة عمى الممارسات المتعمؽ بتحديد القواعد ا   02-04تعديؿ قانوف  -5

ذلؾ في يتعمؽ بتجريـ أفعاؿ المنافسة غير المشروعة بما في ذلؾ أفعاؿ تقميد التجارية،و 
  يا الزدواجية العقوبات الجزائية المطبقة عمى العبلمات.ذلؾ تفاد، و العبلمات

 
 ذلؾو  بمراقبة الحدود الجزائرية مراقبة فعالة ذلؾحد لجريمة التقميد عبر الحدود و  وضع -6

منحيا  بمنح إدارة الجمارؾ كؿ اإلمكانيات البلزمة لمكشؼ عف العبلمات المقمدة و
كويف أعواف الجمارؾ تكوينا كذا تو  منع تسربيا إلى داخؿ الوطف،ل صبلحيات ىامة
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جريمة التعدي  جرائـ التقميد بما في ذلؾ في الكشؼ عف مع التطورات الحديثة يتماشى
 .عمى العبلمة

ػضرورة العمؿ عمى إعادة إصدار قوانيف الممكية الفكرية في مجموعة واحدة أي  -7
 إصدار قانوف موحد لفروع الممكية الفكرية. 

د التقميد بيدؼ حماية المستيمؾ وف خاص متعمؽ بالمكافحة ضو أخيرا إصدار قان -8
دفع عممية  تشجيع  االستثمار األجنبي الذي مف شأنوالقتصاد الوطني بالدرجة األولى و او 

 في الببلد .التنمية االقتصادية 
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 المراجـــع
 : المراجع بالمغة العربية:أوال

 الكتب. ـ1

 

4                              انعزبٛت دار انُٓضت4 إدارة انًبٛعبثٔيببدئ انتسٕٚك أحًذ عبدل راشذ4  -1

   .41980 انمبْزة
       دار-دراسة مقارنة-اندماج الشركات مف الوجية القانونيةأحمد محمد محرز،  -2

 .1997 ،القاىرة، النيضة العربية

 دار الثقافة لمنشر، اإلفبلسو الوجيز في الشركات التجارية أسامة نائؿ المحيسف،   -3
 .2008والتوزيع، عماف،  

                             دار النيضة، المنافسة غير المشروعة في القانوف الدولي الخاص أشرؼ وفا محمد، -4

 .42000 انمبْزة4 انعزبٛت
 ية                             دوي، تطور اآلليات الدولية لحماية حقوؽ الممكية الصناعببلؿ عبد المطمب ب -5

، دار النيضة العربية ،عمييا فاقية التربس واالتفاقيات السابؽدراسة في ضوء ات
 .2006، القاىرة

الممكية  باتريشيا دورست، ديفيد وانستيف، جي لي سكمينجتوف، جودي وانجر جوانز، -6
 .2003.د.ف،القاىرة، )ترجمة عف مصطفى الشافعي(، د -المبادئ والتطبيقات –ة الفكري

                             مؤسسة عز الديف لمطباعة، 1ط، المزاحمة غير المشروعةجوزؼ نخمة سماحة،  -7
  .1991، عماف، النشرو 

                           لمصريةا الييئة، الترخيص باستعماؿ العبلمةحساـ الديف عبد الغني الصغير،  -8
 .1993 ، القاىرة ، العامة لمكتاب
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حمد اهلل، الوجيز في حقوؽ الممكية الصناعية والتجارية،الطبعة  حمد اهلل محمد -9
 .1997دار النيضة العربية، القاىرة،الثانية،

                            العبلمات التجارية ودورىا في حماية المنتجرجائي الدقي، مختار سعد،  -10
 .2000 ، اإلسكندرية ، مطبعة االعتماد ، المستيمؾو 

                             دار مجدالوي لنشر  األولى،طبعة ال ،حقوؽ الممكية الصناعيةسائد أحمد الخولي،  -11
 .2004، عماف ، التوزيعو 

 ،القاىرة ، ر النيضة العربيةدابعة الثانية، ط، الالممكية الصناعيةلقميوبي، سميحة ا -21
1998. 

 .2003 ،القاىرة ،دار النيضة العربية الطبعة الرابعة، ،الممكية الصناعية ػ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -13

 ديواف ، الممكية الصناعية وفؽ القوانيف الجزائرية سمير جميؿ حسيف الفتبلوي،   -14
 .1988، لجزائرا، المطبوعات الجامعية

 سمير فرناف بالي ونوري جمو، الموسوعة العممية في العبلمات الفارقة التجارية - 15
 الطبعة األولى، -دراسة مقارنة-  النماذج الصناعيةالرسـو و والمؤشرات الجغرافية و 

 .2007،منشورات الحمبي القانونية، عماف
                              نترنت في عبلقتيا بالعنوافحماية العبلمات التجارية عبر األشريؼ محمد غناـ، -16

 .2003، القاىرة، دار النيضة العربية، االلكتروني
 مكتبة دار الثقافة، الطبعة األولى، التجاريةو الممكية الصناعية صبلح زيف الديف،  -17

 .2000،عماف، والتوزيع
التوزيع، عماف، دار الثقافة لمنشر و ، التجاريةو عات الصناعية شرح التشريػػ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -18

2005. 
لمنشر   دار الثقافة، الطبعة األولى، دولياو العبلمات التجارية وطنيا ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -19

 .2006والتوزيع، عماف، 
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دار  مكتبة، لمصرياو العبلمات التجارية في القانوف األردني صبلح سمماف األسمر،  -20
 .1986، عماف، الثقافة

دار الثقافة لمنشر ، التزوير المعموماتي لمعبلمة التجارية، عامر محمود الكسواني -21 
 .2010 والتوزيع، عماف،

                           دار النيضة ، 2ج ،الممكية الصناعية والمحؿ التجاري ، يفنعباس محمد حس-22
 .  1969 العربية،  القاىرة، 

الفكر  دار، أثرىا االقتصاديو حقوؽ الممكية الفكرية عبد الرحيـ عنتر عبد الرحمف،  -23
 .2009، اإلسكندرية، الجامعي

، القاىرة، االلتزاـ نظرية، الوسيط في شرح القانوف المدنيعبد الرزاؽ السنيوري،  -24
1952. 

الفكر الجامعي، وف المقارف، دار عبد الفتاح بيومي حجازي، الممكية الصناعية في القان -25
 .2008االسكندرية، 

26-  ،                          الطبعة، التجاريةو الوجيز في حقوؽ الممكية الصناعية عبد اهلل حسيف الحشرـو
 .2005، عماف، دار وائؿ لمنشر، األولى

      منشورات  -ةدراسة  مقارن -عدناف غساف برانبو، التنظيـ القانوني لمعبلمة التجارية -27
 .2012حمبي الحقوقية،عماف،        

عمر محمد بف يونس، االتياـ في جرائـ الممكية الفكرية في القانوف األمريكي ػ العدواف  -28
األمريكي لبلتياـ  يالتقميدي والعدواف باستخداـ الحاسوب واألنترنت ) المرشد الفيدرال

    .2005عربية،القاىرة،في جرائـ الممكية الفكرية(، دار النيضة ال
ديواف  الصناعيةو المدخؿ إلى الممكية الفكرية ػ الممكية األدبية والفنية ، فاضمي إدريس -29

 .2004، الجزائر، المطبوعات الجامعية
الحقوؽ المحؿ التجاري و  الكامؿ في القانوف التجاري الجزائري ػفرحة زراوي صالح،  -30

 .2001، الجزائر ،التوزيعو ػابف خمدوف لمنشر جاري(، )المحؿ الت ػ القسـ األوؿ الفكرية
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                          الكامؿ في القانوف التجاري الجزائري ػالحقوؽ الفكرية، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -31
 .2006، الجزائر ، التوزيعػ ابف خمدوف لمنشر و 

                         ديواف المطبوعات، الطبعة الثالثة، جزائريالقانوف التجاري ال، فضيؿ نادية -32

 .41999 انجشائز4 انجبيعٛت
وفي  الصناعية في التتشريع المصريو حماية العبلمات التجارية ، محمد أحمد صبيح -33

 .1999، القاىرة، العربيةظؿ اتفاقية الجات، دار النيضة 
ة، منشورات بغدادي، الممارسات التجاريمحمد الشريؼ كتو، قانوف المنافسة و  -34

 .2010الجزائر،
 .1967، القاىرة، دار النيضة العربية، التشريع الصناعي، محمد حسني عباس  -35
 .1971نيضة العربية، القاىرة، ، الممكة الصناعية والمحؿ التجاري، دار الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -36
،                         المؤسسة الوطنية لمكتاب، الوجيز في الممكية الفكرية ،حسنيف محمد -37

 .1985، الجزائر
ديواف المطبوعات  5عقد البيع في القانوف المدني الجزائري.طبعة ػػ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -38

 . 42006 انجشائز4 انجبيعٛت

                         دار الجامعة الجديدة ، عقد االمتياز التجاري، يـ النجارمحمد محسف إبراى -39 
    . 1002، اإلسكندرية، لمنشر

                         الصناعية فيو التنظيـ القانوني لعناصر الممكية التجارية ،  محمد محسف النجار -40
                          82 رقـقانوف الممكية الفكرية و ضوء أحكاـ اتفاقية التربس 

 .2005، دار الجامعة الجديدة لمنشر، القاىرة، 2002لسنة
، جريمة الغش التجاري،                           العبلمات التجارية، محمد منصور أحمد -41

 .1955، ف.ب.د، ف.د.د، الجزء الثاني
لمية،  الممكية الفكرية                         حممي حجازي،  أىمية المواصفات القياسية العايحًٕد  -42

والقضايا المعاصرة، مركز النشر بنقابة مصممي الفنوف                          
                                 .2003التطبيقية، الشركة اليندسية لمطباعة والتغميؼ د.ب.ف، 
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ولى، الدار الجامعية، االسكندرية، مصطفى كماؿ طو، القانوف التجاري، الطبعة األ -43
1989. 

4  دار انفكز                                أطٕل انمبٌَٕ انتجبر٘ 4 ٔائم إَٔر بُذق 4 يظطفٗ كًبل طّ -44

 .2006انجبيع4ٙ االسكُذرٚت4 
ت والنشر والتوزيع، المؤسسة الجامعية لمدراسا الممكية الصناعية، نجيـ الحمصي، -45

 .2010بيروت،
دار  نوري حمد خاطر، شرح قواعد الممكية الفكرية، الممكية الصناعية، الطبعة األولى،  -46

                                                                                                       .  2005، وائؿ لمنشر والتوزيع، عماف

 .الجامعية والمذكرات ـ الرسائل 2
                              رسالة لمحصوؿ، الحماية القانونية لمممكية الصناعية، خالد محمد كدفور المييري -1

 .2005، مصر، اإلسكندرية جامعة، كمية الحقوؽ، عمى درجة دكتوراه في القانوف
                             حمايتيا ضمف اتفاقية، العبلمات المشيورة و عبد اهلل حميد سميماف الغويري -2

قانوف العبلمات التجارية و  لتجارة مف حقوؽ الممكية الفكريةالجوانب المتصمة با
، ، مصرالقاىرة جامعة الحقوؽ،  كمية، دكتوراه في القانوف رسالة لنيؿ درجة، األردني
2005.  

ُٛم سبنت ن4 رطٕر انخطأ فٙ دعٕٖ انًُبفست غٛز انًشزٔعت4 يحًذ األيٛز ٕٚسف ْٔبّ  ـ 3

 .41990 4 يظزانمبْزة جبيعت4 الحقوؽ كمية4 درجت انذكتٕراِ فٙ انحمٕق
                             حماية العبلمة التجارية في ضوء اتفاقية الجوانب،  محمد عبد الرحمف الشمري -4

 ، درجة دكتوراه في القانوف رسالة لنيؿ، المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية
    .2004  ، مصرجامعة القاىرة،  لحقوؽكمية ا

   رسالة، الحماية القانونية لمعبلمات التجارية، محمد مصطفى عبد الصادؽ مرسي -5
، ، مصرالقاىرة جامعة، الحقوؽ كمية ، لمحصوؿ عمى درجة دكتوراه في القانوف

2004. 
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                             ة في القانوفالحماية القانونية لمعبلمات التجاري، ػ والء الديف محمد أحمد إبراىيـ6
الحقوؽ، جامعة عيف رسالة لمحصوؿ عمى درجة دكتوراه في ، الدولي الخاص
 .2006 الشمس، مصر، 

باقدي دوجة، عقد التنازؿ عف العبلمة،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، كمية  ػ6
 .2004الحقوؽ،جامعة الجزائر،

 ـ المقاالت. 3
ى،الجات والحماية الدولية لحقوؽ الممكية الفكرية، المجمة القانونية أحمد محمد اليوار  -1

 .235إلى  211ص ،1442002العدد كمية الحقوؽ، جامعة الزقازؽ، االقتصادية،

)يسبًْت انمضبء فٙ حًبٚت انعاليبث  بٕٛث َذٚز 4تزجًت أيمزاٌ عبذ انعشٚش -2

 .70إنٗ  62ص.42002سُت 2انتجبرٚت(انًجهت انمضبئٛت 4عذد
الحماية القانونية لمممكية الصناعية وفقا التفاقية الجوانب المتصمة ، جبلؿ وفاء محمديف -3

مجمة الحقوؽ لمبحوث القانونية  ،بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية)تريبس(
 .619إلى226ص.1997 ،2و 1جامعة اإلسكندرية،العدد االقتصادية ،و 

 ة الممكية الصناعية عمى الموقع:حساـ الديف الصغير، اإلطار الدولي لحماي -4
www.aradous-aca.com/forum.php?  

دعوى المنافسة غير المشروعة في القانوف األردني،مجمة ، حمو عبد الرحمف أبو الحمو -5
 .636إلى565ص.2004، ،74عدد ،جامعة القاىرة  القانوف و االقتصاد،

 الفكرية:عمى الموقع:خالد ممدوح، اإلطار القانوني لحقوؽ الممكية  -6
Kenanaonline.com /users/KhaledMamdouh/…/12151…-Egypte        

 الموقع:    جرائـ التعدي عمى حقوؽ الممكية الفكرية،منشور عمى ، خالد ممدوح -7
http://kenanaonline.com/users/khaledMamdouh/topics/59635 /posts/1

21670  .  
ات حوؿ العبلمات التجارية وأسماء مواقع النترنت، مجمة رامي محمد عمواف، المنازع -8

 .325الى  239،ص مف 2005 22الشريعة والقانوف،عدد
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 بلقتيا بالعنواف االلكتروني،شريؼ محمد غناـ، حماية العبلمات التجارية عبر األنترنت في ع  -9
 .454إلى 338ص .2004،مجمس لمنشر العممي،الكويت،28،السنة4مجمة الحقوؽ،العدد

انوف الكويتي،مجمة أحكاـ المنافسة غير المشروعة في الق،طعمة صعفؾ الشمري -10 
 .60إلى 11ص.1،1995العدد ،،كمية الحقوؽ،جامعة الكويت الحقوؽ

كنعاف األحمر، ترخيص العبلمات التجارية وعقود االمتياز)الفرنشايز(،عمى  -11
                    www.syrianlaw.org/vb/showthread.php ?p=2228الموقع:

التجارية،مجمة وؽ الممكية الصناعية و الحماية الدولية لحق، مصطفى ياسيف األصبحي -12
 .80إلى 70ص.2000،اليمف،27"االقتصادية" العدد

مة كمية الدراسات العميا، الحماية القانونية لمعبلمة التجارية،مج ،الحديديياسر سيد  -13
 .340إلى 291ص.2007، 17،العدد القاىرة

 النصوص القانونية: ـ4
 النصوص القانونية الجزائرية -4-1
 تفاقيات الدولية:اال  أـ

، يتضمف انضماـ الجزائر إلى اتفاقية 1966فيفري  25مؤرخ في  48-66أمر رقـ  -1
المعدلة ،ج ر عدد و  1883مارس  20ناعية المؤرخة في باريس لحماية الممكية الص

 .1966فيفري  25،الصادر في16
يتضمف االنضماـ إلى بعض االتفاقيات  ،1972مارس 22مؤرخ في  10-72أمر رقـ  -2

 .1972أفريؿ  21الصادر بتاريخ 32د الدولية،ج ر عد
يتضمف المصادقة عمى اتفاقية باريس  ،1975جانفي09مؤرخ في  02-75أمر رقـ  -3

صادر ال 10ر العدد المعدلة،ج, 1883مارس20لحماية الممكية الصناعية المبرمة في 
 .1975فيفري04في 

إنشاء  ،يتضمف المصادقة عمى اتفاقية1975جانفي09مؤرخ في مكرر  02-75أمر رقـ  -4
ج ر عدد  1967 يوليو 14المنظمة العالمية لمممكية الفكرية الموقعة باستكيولـ في 

 .1975فيفري14الصادر في 13
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ئر إلى معاىدة ، يتضمف انضماـ الجزا1984أفريؿ 21مؤرخ في  85-84مرسـو رقـ  -5
،ج ر 1981سبتمبر 26نيروبي بشأف حماية الرمز األولمبي المعتمدة في نيروبي في 

 .1984أفريؿ 24الصادر بتاريخ  17العدد

 ب ـ النصوص التشريعية.
العبلمات يتعمؽ بعبلمات الصنع و  1966مارس  19مؤرخ في  57-66رقـ  أمر -1

 .)ممغى(1966مارس 22الصادر في  23ر العددالتجارية، ج 
 35يتعمؽ بالرسـو والنماذج،ج ر العدد 1986أفريؿ28مؤرخ في  86-66رقـ  أمر -2

 .1966ماي03الصادر في
معدؿ جراءات الجزائية، يتضمف قانوف اإل 1966يونيو 08مؤرخ في  155-66رقـ  أمر -3

 .2008-2007، منشورات بيرتي،الجزائر،متمـو 
دد يتضمف قانوف العقوبات،ج ر ع 1966يونيو سنة  8مؤرخ في  156-66أمر رقـ  -4

 متمـ.معدؿ و ،1966يونيو 11الصادر بتاريخ  49
معيد الجزائري لمتوحيد يتضمف إحداث ال 1973نوفمبر 21مؤرخ في   62-73أمر رقـ  -5

 .1973نوفمبر  27، الصادر بتاريخ 95الممكية الصناعية،ج ر عدد الصناعي و 
، متمـمعدؿ و  يتضمف القانوف المدني،1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75أمر رقـ  -6

 .2010-2009منشورات بيرتي،الجزائر،
معدؿ ، يتضمف القانوف التجاري 1975ػ09ػ26المؤرخ في  59-75أمر رقـ   -7

 .2008 -2007متمـ،منشورات بيرتي،الجزائر،و 
  59عدد تعمؽ بتسميات المنشأ،ج ر،ي 1976جويميةػ16مؤرخ في  65-76مر رقـ أ -8

 .1976جويمية ػ23ي الصادر ف

 30يتضمف قانوف الجمارؾ ,ج ر عدد 1979يوليو  21مؤرخ في  07-79قانوف رقـ   -9
 ، معدؿ ومتمـ.1979يوليو 24الصادر في 



 

 

383 

الصادر في  54ج ر،عدد، يتعمؽ بالتقييس 1989ديسمبر19مؤرخ في  23-89وف قان -10
 .،)ممغى(1989ديسمبر20

الصادر  09عدد يتعمؽ بالمنافسة،ج ر 1995جانفي 25مؤرخ في  06-95أمر رقـ  -11
 ،)ممغى(.1995فيفري22بتاريخ 

 المؤرخ 07-79، يعدؿ ويتمـ القانوف رقـ 1998أوت22مؤرخ في 10-98قانوف رقـ   -12
 23الصادر بتاريخ  61ج ر عدد  ،والمتضمف قانوف الجمارؾ 1979يونيو  21في
 .1998 أوت

،الصادر في 43،ج ر عددتعمؽ بالمنافسةي 2003يوليو19مؤرخ في  03-03أمر رقـ  -13
 ،معدؿ ومتمـ.2003جويمية  20

 44ج ر العدد يتعمؽ بالعبلمات، ،2003يوليو سنة  19مؤرخ في  06-03رقـ  أمر -14
 .2003جويمية 23الصادر في 

 ج ر )استدراؾ(،يتعمؽ بالعبلمات، 2003يوليو سنة  19مؤرخ في  06-03رقـ أمر  -15
 .2011جواف 8 ي ،الصادر ف32عدد      

ختراع،ج ر يتعمؽ ببراءات اال 2003يوليو سنة  19مؤرخ في  07-03أمر رقـ  -16
 . 2003جويمية 23الصادر في  44العدد

يتعمؽ بحماية التصاميـ الشكمية  2003يوليو سنة  19مؤرخ في  08-03مر رقـ أ -17
 .2003جويمية  23الصادر في 44لمدوائر المتكاممة،ج ر العدد

يحدد القواعد المطبقة عمى  2004يونيو سنة  23مؤرخ في  02-04نوف رقـ قا  -18
 ، معدؿ ومتمـ. 2004يونيو 27الصادر في  41ج ر العدد، الممارسات التجارية

الصادر  41يتعمؽ بالتقييس،ج ر العدد  2004يونيو  23مؤرخ في  04-04قانوف رقـ  -19
 .2004يونيو 27بتاريخ 

 نةػػػػالمالية لس قانوف   يتضمف   ،2007ديسمبر 30ؤرخ في الم 12-07قانوف رقـ   -20
 .2007ديسمبر 31الصادر بتاريخ  82ج ر عدد  ،2008   
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يتضمف قانوف اإلجراءات المدنية ،2008فيفري  25مؤرخ في  09-08قانوف رقـ  -21
 .2008أفريؿ  23الصادر بتاريخ  21دعد، اإلداريةو 

 03-03رقـ  المتمـ لؤلمرالمعدؿ و 2008يويون 25مؤرخ في  12-08قانوف رقـ  -22
 02الصادر في  36ج ر عدد،المتعمؽ بالمنافسة،2003جويمية 19المؤرخ في 

 .2008يوليو
قمع يتعمؽ بحماية المستيمؾ و  ،2009فيفري  25مؤرخ في  03-09قانوف رقـ  -23

 .2009مارس 08 الصادر بتاريخ ،15الغش،ج ر عدد
 02-04رقـ  ، يعدؿ ويتمـ القانوف2010 أوت 15مؤرخ في  06 -10قانوف رقـ  -24

، الذي يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات 2004يونيو سنة  23المؤرخ في 
 .2010أوت  18الصادر في  ،46التجارية.ج ر العدد 

 

 النصوص التنظيمية. ج ـ
يتضمف إنشاء المكتب الوطني  1963يوليو  10مؤرخ في  248 -63مرسوـ رقـ  -1 

 .1963يوليو 19، الصادر بتاريخ 49الصناعية،ج.ر.عدد لمممكية
يتضمف تبديؿ تسمية المكتب  1973نوفمبر  21مؤرخ في  188 -73مرسـو رقـ  -2

الصادر في  95الوطني لمممكية الصناعية بالمركز الوطني لمسجؿ التجاري،ج.ر.عدد
 . 1973نوفمبر  27

معيد نقؿ الوصاية عمى اليتضمف  1986سبتمبر 30مؤرخ في  248-86مرسـو رقـ  -3
 01،الصادر بتاريخ 40الممكية الصناعية، ج ر عدد الجزائري لمتوحيد الصناعي و 

 . 1986أكتوبر 
يحوؿ إلى المركز الوطني لمسجؿ  1986سبتمبر  30مؤرخ في  249 -86مرسـو رقـ  -4

أو التجاري، اليياكؿ  والوسائؿ واألمبلؾ واألعماؿ والمستخدميف الذيف كاف يحوزىـ 
يسيرىـ المعيد الجزائري لمتوحيد الصناعي والممكية الصناعية، فيما يخص عبلمات 
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 01،الصادر بتاريخ 40ر عدد  .الطراز، والرسـو والنماذج والتسميات األصمية، ج
 .1986أكتوبر 

ج  ،يتعمؽ بتنظيـ التقيس وسيرة 1990ماي  15مؤرخ في  132-90رقـ  يتنفيذمرسـو  -5
 . 1990ماي 16ي الصادر ف 20ر عدد 

عيد الجزائري ، يتضمف إنشاء الم1998فيفري  21مؤرخ في  68-98مرسـو تنفيذي رقـ  -6
 01الصادر بتاريخ 11يحدد قانونو األساسي،ج ر العددلمممكية الصناعية و 

 . 1998مارس
إنشاء المعيد الجزائري يتضمف  ،1998فيفري  21مؤرخ في  69-68 تنفيذي رقـمرسـو  -7

 .1998ػمارس01الصادر في  11اسي،ج ر العددحدد قانونو األسيلمتقييس و 
يحدد كيفيات إيداع  2005أوت 02مؤرخ في في  277-05مرسـو تنفيذي رقـ  -8

 . 2005أوت  07الصادر بتاريخ  54تسجيميا،ج ر عددالعبلمات و 
تعمؽ بتنظيـ التقييس ي 2005ديسمبر 06مؤرخ في  464-05تنفيذي رقـ  مرسـو -9

 .2005ديسمبر 11الصادر في  80عدد ،ج رسيرهو 
،ج ر تعمؽ بتقييـ المطابقة،ي2005ديسمبر 06مؤرخ في 465-05قـتنفيذي ر مرسـو  -10

 .2005ديسمبر 11الصادر في  80عدد
،يحدد صبلحيات وزير 2008مارس25مؤرخ في 100-08مرسوـ تنفيذي رقـ  -11

 . 2008 مارس 30،الصادر في 17الصناعة و ترقية االستثمارات،ج ر عدد
يتمـ المرسـو التنفيذي ،يعدؿ و 2008أكتوبر 26مؤرخ في  346-08رسـو تنفيذي رقـ م -12

ر تسجيميا،ج يحدد كيفيات إيداع العبلمات و ،2005أوت 2،المؤرخ في 277-05رقـ 
 .2008نوفمبر 16الصادر في 63عدد

المطابقة لممواصفات  يحدد شروط منح عبلمات 1996يوليو23مؤرخ في قرار  -13
جراءات ذلؾ،ج ر العددالجزائرية وسحبيا و   .1997ماي 05،الصادر بتاريخ33ا 

مف قانوف الجمارؾ  22يحدد كيفيات تطبيؽ المادة  2002يوليو  15رار مؤرخ في ق -14
 .2002أوت  18الصادر في  56المتعمقة باستيراد السمع المزيفة.ج ر العدد
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عتماد لموكبلء في مجاؿ الممكية يحدد كيفيات منح اال 2009مايو12قرار مؤرخ في  -15
 .2009يونيو24الصادر في  37الصناعية،ج ر العدد

 النصوص القانونية األجنبية:-4-2
جارة المتعمؽ بحماية عبلمات الصنع والت 04/17/2001بتاريخ  36قانوف رقـ  -1

 والخدمات التونسية،عمى موقع األنترنت
    www.arabruleoflaw.org/compendium/files/TUN/23.pdf          

انوف رقـ بشأف العبلمات التجارية المعدؿ بالق 1992( لسنة37قانوف اتحادي رقـ ) -2
 .عمى موقع األنترنت: 2002( لسنة8رقـ) والقانوف 2000( لسنة19)

                 www.wipoint/edocs/lexdocs/laws/ar/ae/ae002ar.pdf  
 عمى موقع األنترنت: 2002لسنة 82 قانوف حماية حقوؽ الممكية الفكرية رقـ -3

www.aproarab.org/down/Egypt/60.doc                                                   
 2000لسنة 15رقـ األردني  أنظر قانوف المنافسة غير المشروعة واألسرار التجارية  -4

 موقع األنترنت:عمى 
www.jfda.jo/Download/laws/25_84.doc                                                                                   

 عمى موقع األنترنت: 1999لسنة 17أنظر قانوف التجارة المصري رقـ  -5
www.f-law.net/law/threads/665-1999-17لبٌَٕ-انتجبرة-انًظز٘-انجذٚذ                                 

 ـاالجتياد القضائي:5
،لسنة 1المجمة القضائية،عدد،1999ػجويمية13بتاريخ  190797قرار المحكمة العميا رقـ  -1

 .125ص ،2000
،لسنة 2،المجمة القضائية،عدد2001جوافػ20بتاريخ 254727قرار المحكمة العميا رقـ  -2

 .208،ص2003
  

 

 

http://www.aproarab.org/down/Egypt/60.doc
http://www.jfda.jo/Download/laws/25_84.doc
http://www.f-law.net/law/threads/665-1999-17الجديد-المصري-التجارة-قانون
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 ثانيا: المراجع بالمغة الفرنسية.
A-OUVRAGES : 

1- AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, Droit de la Propriété 

industrielle, 6
e
 éd, Dalloz, Paris, 2006. 

2- BERTRAND André R, Le droit des marques et des signes distinctifs –

Droit Français, Droit communautaires et droit international, Cedat, 

Paris, 2000.                                                  

ـــــــــــــــــــــــــــ -3  , Le  droit des marques,des signes  distinctifs et des noms 

de domaines,collection  Théorie et pratique, Cedat, Paris, 2002. 

 ,Droit des marques, signes distinctifs-noms de domaine ,ـــــــــــــــــــــــــــــ.-4

2
eme

 édition, Dalloz, Paris, 2005. 

5- Blaise Jean Bernard, Droit des affaires, LG.DJ, Paris, 1999.  

6- BRAUN Antoine, Précis des marques, 4
eme

 éd, Editions Larcier, 

Bruxelle, 2004.   

7- CHAVANNE Albert et BURST Jean Jacques, Droit de la propriété  

industrielle, 2
eme

 éd, Dalloz, Paris, 1980. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -8 ,Droit de la propriété industrielle, 5
eme

 éd,                                              

Dalloz, , Paris, 1998. 

9- DREYFUS Nathalie et THOMAS Béatrice , Marques, dessins et 

Modèles, 1
er
 éd, Delmas, Paris, 2002. 

10- FRANCON André , Cours de propriété littéraire, Artistique et 

industrielle, Litec, paris, 1999. 

11- GAUMONT-PRAT Hélène, Droit de la propriété industrielle, Litec, 

Paris, 2005.     

12- GUYON YVES, Droit des affaires, Tome1, 9
eme 

édition, Ed 

Economica, 1996. 

13- HAMIDI Hamid, Réforme économique et propriété 

industrielle,OPU,Alger, 1993. 

14-  HAROUN Ali, La protection de la marque au Maghreb, O.P.U, Alger, 

1979. 

15- KAPFERER jean noël, Les marques capital de l’entreprise, 3
eme 

éd, 

Editions  d’organisation, Paris, 2003.   
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 16- LARRIEU Jacques, Les marques de fabrique, de commerce et de 

service, 1
ere

 éd, l’hermés, Paris, 1996.  

17- MACCIONI Hervé, L’image de marque, Economica, Paris, 1995.  

18- PASSA Jérôme, Droit de la propriété industrielle, L.G.D.J, Paris, 2006. 

19- PLASSERAUD Yves, DEHAUT Martine, PLASSERAUD Claude, 

Marques, Francis lefebre, Paris, 1994. 

20- POULLAUD DULLIAN Frederic, Droit de la propriété industrielle, 

Montchrestien, Paris, 1999.   

21-ROUBIER Paul, Droit de la propriété   industrielle,Sirey,Paris,1952. 

22- SAINT GAL Yves , Protection et valorisation des marques,de 

commerce ou   de service,Collection Ce qu’il vous faut savoir, 4
eme

 

édition, Delmas, Paris, 1972.               

ــــــــــــــــــــــــــــــ 23 ,  Protection et defense des marques de fabrique et 

concurrence déloyale, 5
eme

 éd., Delmas, Paris, 1982.        

24 – SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Droit de la propriété industrielle, 

2
eme 

éd, Dalloz, Paris, 1991.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

25- TAFFOREAU Patrick, Droit de la propriété intellectuelle, 2eme 

édition,LGDJ,Paris,2007. 
26-TREFIGNY Pascale, Limitation : Contribution à l’étude     juridique 

des comportements referentiels, Presse universitaires de 

strasbourg,France, 2000.  
27-WAGRET Frédéric et WAGRET Jean-Michel, Brevets D’invention, 

Marques et Propriété Industrielle, Presse Universitaires de France, 

Paris, 1964 .  

                                                  

B- THESE : 

1- TARDIEU-GUIGUES Elisabeth, la licence de marque, thèse pour 

l’obtention du grade de docteur en droit, Faculté de Droit et des 

Sciences Economiques, Université De Montpellier, Paris, 1991.         
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C- ARTICLES: 

1- AZEMA Jacques, Marques, Brevets d’invention, Dessins et Modèles, 

Lamy droit commercial, Paris, 2007, p930. 

2- BURST Jean Jacques, Droit de propriété industrielle et Franchise: 

Mélanges offerts à Albert Chavanne, Droit pénal-Propriété industrielle, 

Litec, Paris, 1990, p206.    

  3- CARREAU Caroline, Contrefaçon de Marques, jurisclasseur : 

Marques et Dessins, Fasc 7500, Dalloz, Paris, 2004, p27.     

4- CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine,  Marques de  fabrique, 

de commerce  ou de service, Encyclopédie juridique Dalloz, répertoire 

de droit commercial, Tome IV, Dalloz, Paris,  2003, p1.   

5- MONELLI Yvan, Contrefaçon :De l’appréciation de la contrefaçon Les 

grands arrêts de la propriété intellectuelle, Dalloz,                      

Paris,2004, pp402.403. 
6-  PASSA Jérôme, Marques et concurrence déloyale, jurisclasseur 

« Concurrence-consommation » Fasc7550, Edition jurisclasseur, Paris, 

1996, p16   

7- PLAISANT Robert, Marques, jurisclasseur, Marques et Dessins, fasc 

7400, Ed Technique, Paris,1994, p02. 

8- REBOUL Yves, Le droit de marque à l’aube du 3eme millinaire, la 

semaine juridique, Edition Générale, G.C.P. N°1-2, Editions 

jurisclasseur, Paris, 2000, p23. 
9- REINHARD Yves, l’apport en société des droits de propriété 

industrielle, Mélanges offerts à Albert,CHAVANNE, Droit pénal- 

propriété industielle,  Litec, Paris, 1990, p297.  

10-  THARREAU Veronique,  Le grand public et les marques de luxe/      
          http :www.Avocats-publishing.com 
11- TRADIEU GUIGUES ELISABETh, Transmission du droit sur la 

marque, Edition technique,juris classeur, fasc 7400, Paris, 1994, p2 .      
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D- ARTICLES DE PRESSE : 

1- FATTANI Tahar: la révolution industrielle de Hamid Temmer en 

Algerie :  

      http://www.algerie-dz.com/Forums/archive/index.php/t78170.htm                                                                                   

2-SMATI said :Les ravages de contrefaçon,journal LIBERTE, édition 

N°5305 du lundi 15-02-2010, p08 .  

E- TEXTES JURIDIQUES : 

Code français de la propriété intellectuelle, www.legifrance.gouv.fr  

F-  SITES INTERNET : 

1- www.joradp.dz   

2- www.inapi.org  

3- http://www.paperblog.fr/1125233/classement-2008-des-plus-grandes-    
   marques-du-monde/  

4- www.tas.gov.eg/nr/rdonlyres/.../TRIPSArabic.pdf 

5-http://www.aesplus.net/fusion-acquisition.html        

6-http://www.syrianlaw.org   

7-www.champagne-ardenne.cci.fr/plate_forme/lettres../pdf/marque   

8-http://www.wipo.int/about-ip/fr/development_iplaw/pdf/pub833.pdf 

9-www.mktu.info    

10-www.wipo.int/traities/ar/ip/tlt/index.html   

11-www.wipo.int/en/comments/pdf/sct17/fr_1.pdff        

12-http:// www.wipo.int/madrid/ar/pub418/index.htm 
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 الفيــــــرس

 
 1ص...............................................................مـقدمـــــة

 .9ص................................المةـــــيار العـــل:اختاب األوــــالب
 10.ص......................................المة..ــاىية العـمالفصل األول: 
 .10ص..................................................العالمة مفيومالمبحث األول 

 .10ص............................تعريؼ العبلمة و خصائصيا.......األوؿ : المطمب
 .11.........ص.......................................تعريؼ العبلمة....األوؿ  الفرع
 .11................ص..............................ي لمعبلمة.....التعريؼ الفقي أوال:
 .12ص..........................................التعريؼ التشريعي لمعبلمة.....  ثانيا:
 .14.......ص..................................الثاني:  خصائص العبلمة......  الفرع

 .14............................ص.....................أوال:  الطبيعة القانونية لمعبلمة
 .18...................ص.............................لزامي لمعبلمة.اإل ثانيا:  الطابع

 .20ص..................................................مجاؿ استخداـ العبلمة  ثالثا:
 .21ص............................ف المنتوج ...............رابعا: استقبللية العبلمة ع

 .22ص...........يـ المشابية ليا.............المطمب الثاني: تمييز العبلمة عف المفاى
 .22ص...............................:  تمييز العبلمة عف اإلشارات المميزةاألوؿ الفرع
 .22ص.............................................االسـ التجاري......عبلمة و ال أوال:

 .27ص.....  ..........................................لعنواف التجاريثانيا: العبلمة وا
 .29ص..............................................مة والبيانات التجارية...ثالثا:العبل
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 .31ص...............................................رابعا: العبلمة و تسمية المنشأ..
 .33ص..............................االبتكارات الجديدةعف  العبلمةتمييز : الثاني الفرع
 .33ص...................................................براءة االختراعو  العبلمةأوال: 
 .34ص.....................................الرسـو والنماذج الصناعية..العبلمة و  ثانيا:
 .36ص...............................العبلمة والتصاميـ الشكمية لمدوائر المتكاممة :ثالثا
 .37ص ................................ .اسـ الدوميفتمييز العبلمة عف : الثالث الفرع
 .38ص ........................ف..............................مفيوـ اسـ الدومي أوال:

 .39ص.....................................ثانيا:أوجو التميز بيف العبلمة واسـ الدوميف
 .41ص....................................كاسـ الدوميف........تسجيؿ العبلمة ثالثا: 

  .45ص........................,,,,.............تطور العالمة ودورىا. المبحث الثاني:
 .45ص................................................المطمب األوؿ : تطور العبلمة.
 .46ص................................................الفرع األوؿ : التطور التاريخي.

 .46ص ...................................................أوال: مرحمة العصور القديمة
 .47ص....................................................ثانيا:مرحمة العصور الوسطى
 .49ص.....................................................ثالثا: مرحمة العصر الحديث

 .50ص ......................................الفرع الثاني : التطور التشريعي لمعبلمات
 .50ص عمى المستوى الداخمي....................................................أوال:

 .51ص ............................أوال: عمى المستوى الدولي........................
 .54ص..................................................المطمب الثاني : دور العبلمة

 .54ص...............................: دور العبلمة عمى المستوى القانوني األوؿ الفرع
 .55....................ص.......أوال: العبلمة كوسيمة لحماية المستيمؾ...............

 .56ثانيا: العبلمة كوسيمة لممنافسة.................................................ص



 

 

393 

 .58ص...........................الفرع الثاني : دور العبلمة عمى المستوى االقتصادي
 .59........ص.............أوال: العبلمة وسيمة لئلعبلف عف المنتجات والخدمات......
 .60................ص....ثانيا: العبلمة وسيمة لممنافسة والدخوؿ إلى األسواؽ.........

 .62ص................................الفرع الثالث : االنتقادات المتعمقة بوجود العبلمة
 

 .65ص....................... .....تصنيفات العالمة........ الفصل الثاني:
 .66ص.........................................بحث األول:أنواع العالماتالم

  .66ص...........المطمب األوؿ : أنواع العبلمات حسب محميا و اليدؼ مف استعماليا
 .67ص.....................................الفرع األوؿ : أنواع العبلمات حسب محميا

 67ص.........................................لتجارية.عبلمة المصنع والعبلمة ا أوال:
 .69ص..........................................................ثانيا : عبلمة الخدمة

 .69ص...................................ثالثا : موقؼ  المشرع الجزائري مف العبلمتيف
 .71..ص....................ؼ في استعماليا.الفرع الثاني : أنواع العبلمات حسب اليد

  .71ص......................................................: العبلمة االحتياطية أوال
 .72ص ........................................................: العبلمة المانعة ثانيا

 .73ص.............................................ثالثا : موقؼ المشرع مف العبلمتيف
المطمب الثاني : أنواع العبلمات التجارية مف حيث طريقة استخداميا ومعرفة 

 .73ص......................................................................الجميور
 .74ص................أنواع العبلمات التجارية مف حيث طريقة استخداميا الفرع األوؿ:

 .74ص.........................................................أوال : العبلمة الفردية.
 .74ص.......................................................ثانيا : العبلمة الجماعية
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 .80ص........................: أنواع العبلمات مف حيث معرفة الجميور. الثاني الفرع
 .80ص.........................................................أوال : العبلمة العادية.

  .81ص......................................................ثانيا : العبلمة المشيورة.
 .88صالمبحث الثاني :أشكال العالمات...............................................

 .89ص............................................: العبلمات االسمية. األوؿالمطمب 
 .89ص................................................األشخاص سماء: أ األوؿالفرع 
 .93ص.................................ميات المبتكرة ..............:  التسالثاني الفرع
 .95ص...............................................الجغرافي .. االسـ:  ثالثال الفرع
 .96ص.................................................األرقاـ : الحروؼ و الرابع الفرع

 .97ص...........(و العبلمات غير مرئيةصورية )الشكميةتثاني : العبلمات الالمطمب ال
 .98ص....................................(الشكميةصورية )تبلمات ال: الع األوؿ الفرع

 .100ص...................أوال: العبلمات ذات األبعاد الثبلث )شكؿ أو غبلؼ المنتوج(
 .102ص...............................................ر.ثانيا:الرسـو والرموز و الصو 

 .103ص..............................................اف ترتيبات األلو ثالثا: تركيبات و 
 .105ص... ....................................: العبلمات غير المرئية.. الثاني الفرع

 .105ص..................................................... أوال: العبلمات الصوتية
  .107ص...........................بلمة الذوؽعو  ثانيا: العبلمات الخاصة بحاسة الشـ

 .138.ص...............................................خالصة الباب األول ....... 
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 .111.ص... .....المة واستغاللو.الحق في العاكتساب الباب الثاني: 
 .113ص...........................الحق في العالمةاكتساب   الفصل األول :

 .113ص...........................صحة العالمة وجزاء تخمفيا المبحث األول :شروط
 .114ص.................................يجب أف تكوف مميزة. االشارةالمطمب األوؿ: 

 .114ص.................................: مفيـو الطابع التمييزي و تقديره األوؿ الفرع
 .114ص................................................طابع التمييزي .أوال: مفيوـ ال

 .117........ص.........................................ثانيا: تقدير الطابع التمييزي.
  .119ص..........................................: العبلمات غير المميزة.الثاني الفرع

 .120.........ص................................ عية أو الضروريةأوال: العبلمات النو 
 .124ص.....................................................ثانيا: العبلمات الوصفية

 .126ص................................االشارة يجب أف تكوف جديدة اني :المطمب الث
 .127ص..........يا جعؿ العبلمة غير جديدةمف شأن الحقوؽ السابقة التي :األوؿ الفرع

 .128....................................................أوال: التسجيؿ السابؽ لمعبلمة
 .130ص........ ي مف شأنيا جعؿ العبلمة غير جديدةثانيا: الحقوؽ السابقة األخرى الت
 .131ص.............................................الفرع الثاني: نطاؽ جدة العبلمة

 .132ص.................................................العبلمة صيأوال: مبدأ تخص
 .135ص...................................................إقميمية العبلمةمبدأ ثانيا: 

 .135ص ....تخصيص........استثناء لمبدأ االقميمية ولمبدأ ال ثالثا:العبلمات المشيورة
 . 139ص.............................مشروعة تكوف يجب أف االشارة المطمب الثالث:

 .139ص...........................................ورة المحظ االشاراتاألوؿ :الفرع 
 .140ص.............................................:العبلمات المضممة الثاني الفرع
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 .  142ص...................:العبلمات المخالفة لمنظاـ العاـ و اآلداب العامةثالثال الفرع
 .143ص..............................المطمب الرابع:جزاء تخمؼ شروط صحة العبلمة

 .143ص.................................................بطبلف العبلمة. :األوؿ فرعال
 .143...........................................ص....االت البطبلف...........أوال:ح
 .145ص.............................................صاحب الحؽ في اإلبطاؿ. ثانيا:

 .145..........ص......................ثالثا:آثار البطبلف............................
 .146ص.............................................تسجيؿ العبلمةاءلغ: إالثاني الفرع
 .146ص............................................تسجيؿ العبلمة لغاءإحاالت  أوال:

 .148ص...............العبلمة............. تسجيؿ إلغاءطمب صاحب الحؽ في ثانيا :
 .149.ص.............................................آثار الغاء تسجيؿ العبلمة ثالثا:
 .153..ص  .........وانقضائو............... الحق في العالمةميالد حث الثاني: المب

 .150........ص............................. الحؽ في العبلمة ميبلد  المطمب األوؿ:
 .150ص.............. ......................العبلمة طرؽ ميبلد الحؽ في فرع األوؿ:

 .151..ص.....................................................االستعماؿنظاـ    أوال:
 .153ص..........................................................نظاـ اإليداع  ثانيا:
 .154ص....................................موقؼ المشرع الجزائري مف النظاميف :ثالثا

 .157ص.............لميبلد الحؽ في العبلمة ني: االجراءات الواجب استيفاؤىاالثاالفرع 
 .157ص................................................................: اإليداع.أوال
 .168ص........................................................النشرالتسجيؿ و  :اثاني

 .173ص..........................انقضاءهالحق في العالمة و  أثار ميالد :المطمب الثاني
 .170ص...................................الحؽ في العبلمة . أثار ميبلد األوؿ: الفرع
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 .170ص...................................لمعبلمة.... الحماية القانونيةالحؽ في  :أوال
 .172ص............................................:حؽ احتكار استغبلؿ العبلمةاثاني
 .174ص..............................................: حؽ التصرؼ في العبلمة.الثثا

 .175ص...................................... انقضاء الحؽ في العبلمة الثاني: الفرع
 .175ص......................انقضاء الحؽ في العبلمة بناءا عمى إرادة صاحبيا :أوال 

 .177ص......................: انقضاء العبلمة ألسباب خارجة عف إرادة صاحبيا.اثاني
 

 .181ص....................................الفصل الثاني: استغالل العالمة
 .183ص.................................مةالمبحث األول: التنازل عن العال

 .184ص.....................................المطمب األوؿ:حرية التنازؿ عف العبلمة.
 .184....ص.......:موقؼ التشريعات المقارنة مف التنازؿ الحر عف العبلمة.األوؿ الفرع
 .188ص......العبلمة.......: موقؼ المشرع الجزائري مف التنازؿ الحر عف الثاني الفرع

 .189ص...................................أحكاـ عقد التنازؿ عف العبلمةاني: المطمب الث
 .191ص............................................عف العبلمة اد التنازؿ:انعقاألوؿ الفرع

 .191ص .............................عف العبلمة........ أوال:الشروط الموضوعية لمتنازؿ
 .193ص.................................الشروط الشكمية لعقد التنازؿ عف العبلمة.. نيا:ثا

 .194ص...........................بات عقد التنازؿ عف العبلمة...............إث ثالثا:
 .197ص............................................آثار التنازؿ عف العبلمة الفرع الثاني:

 .197ص............................................................بالنسبة لممتنازؿ أوال:
  .199ص............................................ثانيا: بالنسبة لممتنازؿ إليو...........
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 .200ص ......... .........................عالمة....ترخيص ال: المبحث الثاني
 .200ص .........................................العبلمة ترخيص مفيـوالمطمب األوؿ:  

 .201ص ..........................العبلمة وأىميتو.......... ترخيصتعريؼ  الفرع األوؿ:
 .201ص....................................................أوال: تعريؼ ترخيص العبلمة

 .201.ص.....ثانيا: أىمية ترخيص العبلمة..............................................
 .204ص..................العبلمة عف العقود األخرى المشابية الفرع الثاني: تمييز ترخيص
 204ص...............................................والتنازؿ  أوال: ترخيص العبلمة

 .205ص............................................يز:الفرانشرخيص العبلمة و تثانيا: 
 .207ص................................التجاريعقد االمتياز ثالثا : ترخيص العبلمة و 

 .209ص..... ..........................................: أنواع الترخيص:ثالثالفرع ال
 .210ص...................................................:أالستئثاري:الترخيص أوال 

 .210ص.....................................ثانيا: الترخيص غير االستئثاري)العادي(:
 .210ص.....,.................................................الترخيص الوحيد ثالثا:

 .211ص...................................العبلمة ترخيص عقدحكاـ أي: المطمب الثان
 .211ص......................................العبلمة عقد ترخيص  براـإ الفرع األوؿ:

 .212ص.......عقد ترخيص العبلمة.................... أوال:الشروط الموضوعية البراـ
 .215.ص.........................ترخيص العبلمة...عقد  الشروط الشكمية البراـ ثانيا:

 .216ص.......................................العبلمة ترخيصعقد  الفرع الثاني :آثار
 .216ص.......................................................التزامات المرخصأوال:
 .218ص...................................................التزامات المرخص لو ثانيا:

 .221ص..............................................خالصة الباب الثاني 
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 .224..ص....................حماية الحق في العالمة :الباب الثالث

 .227ص............................الفصل األول :الحماية الداخمية لمعالمة
 .229..ص..........................ةالحماية الجزائية لمعالمالمبحث األول: 

 .229.ص..............................المطمب األوؿ:شروط الحماية الجزائية ونطاقيا
 .229..ص........................................الفرع األوؿ:شروط الحماية الجزائية.

 .230ص................................................أوال:أف تكوف العبلمة مسجمة.
 .232ص..............................................ثانيا: أف تكوف العبلمة صحيحة

 .232.............................ص...............الفرع الثاني:نطاؽ الحماية الجزائية
 .232 ..........................ص.............................أوال:مف حيث المكاف:
 .232...........ص............................................ثانيا: مف حيث الزماف

 .232........................................ص…الخدمات:ثالثا:مف حيث المنتجات و 
 .234............ص.........................العبلمة. الثاني:صور االعتداء عمى المطمب

 .235 ص.................………العبلمة عمى المباشر  صور االعتداء  الفرع األوؿ:
 . 235ص.............................................................أوال:التقميد بالنقؿ

 .241ص.........................................................ثانيا: التقميد بالتشبيو
 .246........ص...................العبلمة عمىغير المباشر صور االعتداء  :الثاني الفرع
 .246.........ص................................استعماؿ عبلمة مقمدة أو مشبيةأوال: 
: التقميد بوضع عبلمة ىي ممؾ لمغير أو اغتصاب عبلمة ممموكة ثانيا

 247ص........................................................................لمغير.
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 :بيع منتجات عمييا عبلمة مقمدة أو مشبية أو عرض ىذه المنتجات لمبيعثالثا
 . 249.....................................................ص.......................

 .250ص.............................ميدإجراءات و جزاءات دعوى التق المطمب الثالث:
 .251..........ص................................إجراءات دعوى التقميد. :األوؿ الفرع

 .251........ص............................................أوال:االختصاص القضائي
 .253...............ص..................ثانيا: صاحب الحؽ في تحريؾ دعوى التقميد.

 .255......................ص..................:.........ضد مف ترفع الدعوى ثالثا:
 .256ص.....................................إثبات التقميد )اإلجراءات التحفظية( :رابعا
 .261......ص........................:الجزاءات المترتبة عف دعوى التقميد.الثاني الفرع

 .261................ص......................................:الجزائية أوال: العقوبات
 .264......................................................صثانيا:الجزاءات المدنية.

 . 266عة(...الثاني :الحماية المدنية لمعالمة ) دعوى المنافسة غير المشرو المبحث

 .267.........................ص.....مفيوـ المنافسة غير المشروعة. المطمب األوؿ:
 .268....ص........تعريؼ بالمنافسة غير المشروعة و تمييزىا عف غيرىا. :األوؿ الفرع

 .268.....ص....................................أوال: تعريؼ المنافسة غير المشروعة.
 .271...ص.....................المنافسة غير المشروعة عف غيرىا.ثانيا: تمييز دعوى 

 .275ص.......الفرع الثاني:األساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة و شروطيا
 .275.ص.......................أوال: األساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة.

 .276ص...............................ثانيا:شروط دعوى المنافسة غير المشروعة

 .281......ص.........................ثالثا: جزاءات دعوى المنافسة غير المشروعة.
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ىا أدوار المشروعة عف دعوى الحؽ و تحديد  المطمب الثاني: تمييز دعوى المنافسة غير
 .282.ص......................................................المختمفة .............

 .282.ص..........تمييز دعوى المنافسة غير المشروعة عف دعوى الحؽ. :األوؿ الفرع
 .282......صعة................................الطبيف حيث األساس القانوني و أوال:م

 .284..................................................صثانيا:مف حيث االختصاص.

 .285....ص............األدوار المختمفة لدعوى المنافسة غير المشروعة.: الثاني رعالف
 .285..ص.........................أوال:الدور األصيؿ لدعوى المنافسة غير المشروعة.
 .286ص..........................ثانيا:الدور التكميمي لدعوى المنافسة غير المشروعة.

المنافسة  حماية العبلمة عف طريؽ دعوى المشرع الجزائري مف المطمب الثالث:موقؼ
 .288..ص........................................................... غير المشروعة

  .389ص..................................حاالت المنافسة غير المشروعة :األوؿ الفرع

 .392ص............رسات التجارية غير النزيية:الجزاءات المطبقة عمى المماالثاني الفرع
 

 .297....ص.........................الفصل الثاني:الحماية الدولية لمعالمة.
 . 333...ص.............المبحث األول:االتفاقيات التي انضمت إلييا الجزائر

 .301ص....المطمب األوؿ: حماية العبلمة وفؽ اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية
 .302ص........................................أىـ مبادئ اتفاقية باريس الفرع األوؿ:

 .302ص.....................................المعاممة الوطنية لرعايا دوؿ االتحادأوال: 
 .304ص..........................................................حؽ األسبقية.: ثانيا

 .305ص................................................ثالثا: مبدأ استقبلؿ العبلمات.
 .306.ص..........................مبدأ قبوؿ تسجيؿ العبلمات األجنبية كما ىي رابعا:
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 .308.ص............................الفرع الثاني: التزامات دوؿ األعضاء في االتفاقية
 .308...............ص................................عبلمات موضوع الحمايةال أوال:
 .310ص.................................................توفير الحماية القضائية ثانيا:
 .311.......ص...........التزاـ بضماف حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة ثالثا:
 .311ص.................................قتة لمعبلمة أثناء المعارضالحماية المؤ  رابعا:

 .312..............ص......خامسا: إنشاء المصالح الوطنية الخاصة بالممكية الصناعية
 .313ص....................................المطمب الثاني: اتفاقية مدريد و اتفاؽ نيس

 .314....ص....1891التسجيؿ الدولي لمعبلمات لسنة  : اتفاقية مدريد بشأفاألوؿ الفرع
 .316....ص.......................................أوال: شروط االنتفاع باتفاؽ مدريد.
 .318........................................ص....ثانيا:أثر التسجيؿ الدولي لمعبلمة.

 .319...ص..............................................مزايا نظاـ مدريد...... ثالثا:
اتفاؽ نيس بشأف التصنيؼ الدولي لمسمع و الخدمات ألغراض تسجيؿ الفرع الثاني: 
 .320......................................................ص.1957العبلمات لسنة 

 .321ص....................................................تاريخ تصنيؼ نيس. أوال:
 .322ص..................................................مزايا تصنيؼ نيس... ثانيا:
 .322ص........................................تصنيؼ نيس............ىيكمة  ثالثا:

 .323ص..................................................رابعا:آثار التصنيؼ القانونية

المبحث الثاني:حماية العالمات وفق اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة من 
 .324.ص...........................................حقوق الممكية الفكرية.

   .327ص.......... المبادئ األساسية في اتفاقية تريبساألحكاـ العامة و المطمب األوؿ:
 .327...........ص.......................................اـ العامة األحك:األوؿ الفرع
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 .328......ص..........................................أوال:طبيعة و نطاؽ االلتزامات
كية الفكرية المعاىدات الدولية المتعمقة بحقوؽ المماللتزاـ بما تضمنتو االتفاقيات و ثانيا: ا

 .329..............ص..............................مف أحكاـ و التزامات............
 . 329.............ص..............................................األىداؼ....ثالثا:

 . 330ص.............................................رابعا:مواعيد إنفاذ اتفاقية تريبس
 . 330صة المنازعات وفقا التفاقية تريبس...يخامسا:إنفاذ حقوؽ الممكية الصناعية و تسو 

 .331..........................................صسادسا:الحماية ضد تقميد المنتجات:
 .331....ص..................الفرع الثاني: المبادئ األساسية التفاقية تريبس...........

 .331.....ص..............................................أوال:مبدأ المعاممة الوطنية.
 .332ص............................................ثانيا:مبدأ الدولة األفضؿ بالرعاية.

 .333ص....................المطمب الثاني :أحكاـ اتفاقية تريبس فيما يتعمؽ بالعبلمات.
 .333ص..............................و تسجيميا. :العبلمة موضوع الحمايةاألوؿ الفرع

 .333..............ص.........................موضوع الحماية...... أوال: في العبلمة
 .335.......................ص..ثانيا: في تسجيؿ العبلمة............................

 .338......ص...................ي مجاؿ الحقوؽ الممنوحة.............الفرع الثاني: ف
 .340ص........................................العبلمة التصرؼ فيفي : الفرع الثالث

 .341..........ص...........أوال: في الترخيص باستعماؿ العبلمة....................
 .341..................ص.ثانيا: في التنازؿ عف العبلمة.............................

 .342ص...................مطمب الثالث:  حماية العبلمة بإنفاذ حقوؽ الممكية الفكريةال
 .343ص................................................:االلتزامات العامة.األوؿ الفرع
 .344ص........................:اإلجراءات و الجزاءات المدنية و اإلدارية.الثاني الفرع
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 .346ص................................والتدابير الحدودية ير المؤقتة:التدابالثالث الفرع
 .349ص..............................................اإلجراءات الجنائية: الرابع الفرع

 .349.ص...: موقؼ المشرع الجزائري مف إنفاذ حماية الحؽ في العبلمة...الفرع الخامس
 .351ص........................................................ث:خالصة الباب الثال

 .354ص......................................................................الخاتمة
 .360ص.....................................................................المبلحؽ
 .375ص.....................................................................المراجع
 .391 ص....................................................................الفيرس 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

كما تعتبر  تعتبر العالمة أحد عناصر الممكية الصناعية التي تمعب دورا ميما في اقتصاد كل دولة،
لى جانب ذلك فيي تخدم مصالح  أىم العناصر المعنوية لممحل التجاري نظرا لقيمتيا المادية الكبيرة، وا 

ا فقد حضت باىتمام ونظرا ألىميتي مصمحة مالكا ومصمحة المستيمك واالقتصاد عمى حد سواء. متعددة،
المتعمق بعالمات الصنع  75ـ66المشرع الجزائري منذ الستينات حيث تم تنظيميا ألول مرة بموجب أمر 

يتعمق  ،06ـ02حيث تم إلغاؤه وحل محمو أمر  3002والعالمات التجارية وظل ساري المفعول إلى غاية 
كما أن صدور ىذا  ضع حد لجريمة التقميد،بالعالمات وذلك تماشيا مع المعطيات االقتصادية الجديدة وو 

القانون الجديد جاء استجابة لمتطمبات االنضمام إلى المنظمة العالمية لمتجارة التي تستوجب أن تتفق 
ويالحظ أن المشرع الجزائري قد أولى اىتماما كبيرا بالعالمات  قوانين الدول مع أحكام اتفاقية تريبس.

التشريعات الحديثة وكذا االتفاقيات الدولية في ىذا الشأن خاصة اتفاقية لوضع قواعد قانونية تتالءم مع 
 .تريبس

 

 
La marque est l’un des éléments de la propriété industrielle laquelle joue 

un rôle prépondérant dans l’économie de tout Etat. Elle constitue également 
un élément incorporel important du fond de commerce eu égard à son 
importance matérielle considérable. En sus, elle sert des intérêts multiples, 
celle de son propriétaire, celle du consommateur et de l’économie. Vu son 
importance, le législateur algérien lui a accordé un intérêt particulier depuis les 
années soixante (60), dans la mesure où elles ont été réglementées pour la 
première fois en vertu de l’ordonnance n°66-57 relative aux marques de 
fabrique et  marques commerciales, laquelle ordonnance est restée en vigueur 
jusqu’en 2003, date à laquelle elle a été abrogée et remplacée par 
l’ordonnance n°03-06 et ce, afin de s’adapter aux nouvelles donnes 
économiques et mettre un terme ainsi au crime de la contrefaçon. De même 
que la promulgation de ladite loi répond aux exigences d’adhésion à 
l’organisation mondiale du commerce (OMC) qui requiert que les lois des pays 
soient conformes aux dispositions de la convention de trips. 
 

Il est à noter que le législateur algérien a accordé une grande importance 
aux marques dans le but d’élaborer de nouvelles règles juridiques compatibles 
avec les législations modernes et les conventions internationales en la matière 
notamment la convention de Trips.  

 

 


